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và Du lịch
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VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

T

hực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày
18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương,
giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước,
quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an
toàn, bền vững; trong những năm qua, Lâm Đồng đã
bám sát các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về phát triển KT-XH và tài chính ngân sách để
lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng
trưởng KT-XH với quản lý tài chính và điều hành
ngân sách nhà nước.
Giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh KT-XH cả
nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng gặp nhiều
khó khăn, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị, công tác tài chính - ngân sách và quản
lý nợ công của tỉnh có nhiều tiến bộ. Cân đối thu,
chi ngân sách cơ bản đảm bảo nguồn thanh toán các
khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, chi
thường xuyên của cơ quan, đơn vị; thực hiện chính

sách an sinh xã hội; đảm bảo công tác quốc phòng, an
ninh và trật tự an toàn xã hội, thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm
nghèo bền vững. Tinh thần tiết kiệm, công khai minh
bạch và kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách từng
bước được tăng cường. Mức dư nợ công luôn đảm
bảo theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước,
vốn vay được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục
đích. Từ đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát
triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý tài
chính - ngân sách nhà nước và quản lý nợ công vẫn
còn một số hạn chế, yếu kém. Biểu hiện: Cơ cấu thu
ngân sách chưa hợp lý, tốc độ tăng thu ngân sách nhà
nước tỉnh chưa tương xứng với tốc độ tăng GRDP. Tỷ
lệ huy động ngân sách trên GRDP còn thấp (bình quân
10,24%) và có xu hướng giảm (từ 10,54% năm 2011
xuống còn 10,04% vào năm 2015)... XEM TIẾP TRANG 2

Khai thác lợi thế du lịch Lâm Đồng
- Khánh Hòa giai đoạn mới
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Báo chí đặt ra nhiều câu hỏi cho lãnh đạo các địa phương

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt trả lời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng
6/2018 diễn ra vào chiều 5/6 tại Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiều vấn đề báo chí
quan tâm, đặt câu hỏi đã được người phát
ngôn của các đơn vị, địa phương giải trình
chi tiết.
Cụ thể, tại buổi giao ban, người phát
ngôn UBND tỉnh đã thông tin tình hình

KT-XH toàn tỉnh trong 5 tháng; Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy thông tin về việc triển
khai Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ
hoạt động chung cấp ủy và các ban Đảng
Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an thành
phố Đà Lạt thông tin tình hình an ninh trật
tự, đặc biệt là các vấn đề giao thông, tín
dụng đen, cho vay nặng lãi, hoạt động của

cò mứt cò dâu, các vụ mâu thuẫn dẫn đến
chết người tại các vũ trường… trên địa
bàn thành phố từ đầu năm đến nay.
Dịp này, với sự đề nghị từ phía các cơ
quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đã mời ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ
tịch UBND thành phố Đà Lạt, ông Đinh
Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đơn
Dương và bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó
Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng giải
đáp các vấn đề liên quan tới địa phương.
Theo đó, ông Đinh Ngọc Hùng đã
trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay
quanh việc 39 hộ dân của xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương có đơn phản ánh bị
thu hồi đất. Các vấn đề liên quan đến
hình thức kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình
thành và phát triển, việc lắp đặt mới tại
bảng tên đường và biển báo giao thông
trên các tuyến đường, quan điểm trong
việc kiểm soát xử lý hoạt động của vũ
trường Rain… báo chí đặt ra đối với lãnh
đạo thành phố Đà Lạt cũng đã được giải
đáp. Việc làm rõ nguồn gốc, quyền quản
lý và sử dụng diện tích đất thửa số 71, tờ
bản đồ số 33, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức
Trọng cũng được đại diện cơ quan báo
chí đặt ra và lãnh đạo huyện Đức Trọng
hứa sẽ trả lời bằng văn bản. 
N.NGÀ

Đà Lạt trồng hơn 6.100 cây phân tán
Mùa mưa năm 2018, thành phố Đà Lạt
quyết định trồng hơn 6.100 cây phân tán,
cây che bóng trên địa bàn, tổng kinh phí
300 triệu đồng.
Trong đó gồm hơn 2.900 cây thông
3 lá, 3.000 cây mai anh đào và 200 cây
phượng tím. Mỗi cây giống có đường
kính gốc từ 0,8 - 1,5 cm, chiều cao vút
ngọn từ 1,1 - 2 m. Khu vực trồng cây

phân tán, cây che bóng được tiến hành
trên các diện tích đất rừng giải tỏa, thu
hồi giáp ranh với đất sản xuất nông
nghiệp; khuôn viên cơ sở tôn giáo,
trường học, công sở, địa bàn dân cư,
tuyến đường giao thông…
Hạt Kiểm lâm Đà Lạt được giao làm
chủ đầu tư triển khai, nhằm đạt các mục
đích tôn tạo cảnh quan, phòng chống tái

lấn chiếm đất lâm nghiệp, giảm hiệu ứng
nhà kính, chống xói mòn và bảo vệ các
công trình hạ tầng.
Trong tổng kinh phí 300 triệu đồng
trồng cây phân tán, cây che bóng năm
2018 nói trên được phân bổ chi phí trực
tiếp (hơn 285 triệu đồng), chi phí quản lý,
lập báo cáo thẩm định, quyết toán (gần 15
triệu đồng).
MẠC KHẢI

Hơn 2,6 tỷ đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng (nhà
nước hỗ trợ 62%; hộ nông dân, hợp tác,
tổ hợp tác đối ứng 38%), Sở NN&PTNT
Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối
hợp triển khai ứng dụng cơ giới hóa trong
sản xuất nông nghiệp đợt 1/2018.
Theo đó, các đơn vị hợp tác xã, tổ hợp
tác, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân
tộc thiểu số ở 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên

được ưu tiên hỗ trợ 60 máy nông nghiệp
đa năng (xới đất, lên luống, bơm nước,
phun thuốc, tỉa hạt…) với cơ chế vốn
ngân sách 70% (không quá 14 triệu đồng/
hộ, đơn vị); vốn đối ứng 30%.
Tương tự với ngân sách hỗ trợ từ 45 - 75%
(không quá 93 - 115 triệu đồng/hệ thống),
mỗi huyện, thành được hỗ trợ 1 hệ thống
cơ giới gồm: máy gieo hạt tự động (Đơn

Dương, Đức Trọng); máy tưới nhỏ giọt theo
công nghệ điện toán đám mây Zero.Agri
của Nhật Bản (Đà Lạt, Lạc Dương); máy
sấy cà phê công suất 9-10 tấn quả tươi/mẻ
(Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm).
Ngoài ra, ngân sách hỗ trợ 100% kinh
phí hội thảo, nhân rộng từ 2 mô hình ứng
dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đạt
hiệu quả trên địa bàn. 
VĂN VIỆT

Hội LHPN tỉnh trao 30 suất
học bổng cho học sinh nghèo

Tiếp tục thực hiện chương trình
“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương,
phụ nữ vùng xa” do Đoàn Chủ tịch
Trung ương Hội LHPN Việt Nam
phát động, nhân Tháng Hành động vì
trẻ em năm 2018, vừa qua Hội LHPN
tỉnh đã trao tặng 30 suất học bổng
cho 30 học sinh vượt khó của xã Đạ
Quyn, huyện Đức Trọng, mỗi suất có
trị giá 500.000 đồng.
Việc trao tặng học bổng cho các em
học sinh cấp 1, 2 vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp
phần giúp các em có điều kiện đến lớp
của năm học tiếp theo, kịp thời động
viên, khuyến khích tinh thần hiếu học
của học sinh nơi đây.
Trước đó, trong khuôn khổ chương
trình đồng hành cùng phụ nữ biên
cương, từ nguồn kinh phí 100 triệu
đồng do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, đến
nay 14 hộ gia đình hội viên phụ nữ
dân tộc thiểu số xã Đa Quyn đã tiến
hành xây dựng công trình vệ sinh và
đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, Hội cũng đã phối hợp
với Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể tỉnh khai thác
nguồn tài trợ từ các đơn vị đã tổ
chức thăm, tặng quà, khám bệnh và
phát thuốc miễn phí cho 400 lượt
người có hoàn cảnh khó khăn, trao
tặng 14 chiếc ghế đá cho Nhà văn
hóa xã và trao 10 phần quà cho 10
hộ gia đình khó khăn với tổng trị
giá của đợt công tác từ thiện này là
100 triệu đồng.
THỦY NGUYỄN

DI LINH: Có 16 xã đạt chuẩn

nông thôn mới vào năm 2020

Tăng cường sự lãnh đạo...
... Cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý, tỷ
trọng chi đầu tư phát triển trên tổng chi
cân đối ngân sách còn thấp, chưa đáp ứng
được yêu cầu đầu tư phát triển địa phương
và có xu hướng giảm (từ 25,26% xuống
còn 20,12% năm 2015). Quy mô thu ngân
sách chưa tương xứng với tình hình phát
triển KT-XH; các nguồn lực đất đai, tài
nguyên, công sản chưa được huy động,
quản lý và sử dụng có hiệu quả. Việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và chấp
hành kỷ luật, kỷ cương tài chính tại một
số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa
nghiêm. Một số địa phương chưa chủ
động khai thác triệt để các nguồn thu, còn
tư tưởng trông chờ vào nguồn trợ cấp bổ
sung từ ngân sách cấp trên...
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07NQ/TW, ngày 23/5/2018, Tỉnh ủy Lâm
Đồng ban hành Chương trình hành động
số 62-CTr/TU. Chương trình xác định:
Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản
lý nợ công phải đặt trong tổng thể cơ

cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả, toàn
diện, công bằng, bền vững, động viên
hợp lý các nguồn lực. Triệt để thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí, xác định tiết
kiệm là nhiệm vụ thường xuyên của các
cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách, chỉ
chi trong khả năng cân đối ngân sách và
chỉ vay trong khả năng trả nợ. Thực hành
nghiêm kỷ cương tài chính - ngân sách
nhà nước, tăng cường công khai, minh
bạch, trách nhiệm giải trình của các cấp
về thu, chi ngân sách nhà nước, sử dụng
vốn vay, xử lý nợ công, hạn chế và tiến
tới xóa bỏ cơ chế “xin-cho”. Kết hợp hài
hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng,
cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn,
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Tiết kiệm chi thường xuyên, cân đối tối đa
các nguồn lực của ngân sách để đảm bảo
tỷ trọng hợp lý cho chi đầu tư phát triển.
Cơ cấu, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
hợp lý giữa các cấp ngân sách, từng bước
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tăng tỷ lệ tự chủ, tự cân đối ngân sách cấp
huyện, từng bước giảm dần trợ cấp cân
đối từ ngân sách...
Trong những mục tiêu tổng quát quan
trọng được Chương trình đề ra, đáng chú
ý là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp
ủy đảng trong việc huy động, quản lý,
phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực tài chính, thúc đẩy phát triển KT-XH,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện
tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,
giảm nghèo nhanh và bền vững... Bên
cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu
hút đầu tư vào tỉnh, nhất là thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu, chi
ngân sách; qua đó thúc đẩy phát triển KTXH, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho
ngân sách nhà nước.
LAN HỒ

Thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn
mới, từ năm 2015 đến nay, huyện
Di Linh đã huy động nguồn vốn
được 11.670,4 tỷ đồng, trong đó
vốn ngân sách nhà nước 635,17 tỷ
đồng (vốn trực tiếp 177,5 tỷ đồng,
trong đó Trung ương 59 tỷ đồng, địa
phương 118,5 tỷ đồng và vốn lồng
ghép 457,67 tỷ đồng); vốn tín dụng
gần 11 ngàn tỷ đồng; vốn vận động
nhân dân đóng góp 32,5 tỷ đồng; vốn
doanh nghiệp 8,4 tỷ đồng (ngành
điện lực đầu tư), còn lại các nguồn
vốn khác 2,4 tỷ đồng.
Đến nay, trên địa bàn huyện Di
Linh đã có 9/18 xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ
50%), 9 xã còn lại có 3 xã đạt từ 15
- 18 tiêu chí; 6 xã đạt từ 11 - 14 tiêu
chí. Mức đạt tiêu chí bình quân là
16,5 tiêu chí/xã. Huyện Di Linh phấn
đấu, dự kiến đến năm 2020, toàn
huyện có 16/19 xã (đạt 88,9%) đạt
chuẩn nông thôn mới.
NDONG BRỪM

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Thành phố Bảo Lộc - tầm nhìn tương lai
XUÂN TRUNG

D

ựa trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm
trong quá trình triển khai lập “Đồ
án điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm
2030, tầm nhìn năm 2050” đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 704; Sở Xây dựng đề xuất phương án tối
ưu để triển khai điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến
năm 2035, tầm nhìn năm 2050. Qua đó, xác
định mục đích yêu cầu theo hướng mở rộng
phạm vi nghiên cứu quy hoạch toàn vùng
phía Nam của tỉnh trên cơ sở quy hoạch
vùng, Quy hoạch 704 để xác định tính chất
đô thị Bảo Lộc là đô thị cấp vùng và đủ điều
kiện trở thành thành phố của tỉnh lỵ.
Tại hội thảo khoa học về “Định hướng phát
triển không gian quy hoạch đô thị thành phố
Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm
nhìn năm 2050” nhằm tìm kiếm ý tưởng định
hướng cho nhiệm vụ xây dựng đồ án của đô
thị này đã thu hút 30 đại biểu là các chuyên
gia, nhà khoa học, kiến trúc sư hàng đầu
trong nước đến từ các chuyên ngành khác
nhau, thậm chí cả chuyên gia tư vấn nước
ngoài. Và tại đề dẫn của UBND thành phố
Bảo Lộc dựa trên tình hình thực tế quản lý đô
thị và mục tiêu, nhiệm vụ trên 3 lĩnh vực kinh
tế, xây dựng hạ tầng đô thị cũng như các yếu
tố văn hóa, xã hội, UBND thành phố Bảo
Lộc đã đề ra 6 giải pháp cơ bản trong quản
lý đô thị hướng tới phát triển đô thị Bảo Lộc
bền vững bao gồm: Chú trọng công tác quản
lý quy hoạch xây dựng, nâng cao hiệu quả
quản lý xây dựng, quản lý chất lượng đồ án
quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị,
vai trò cộng đồng trong quản lý quy hoạch
xây dựng đô thị và xây dựng hệ thống công
nghệ thông tin để quản lý quy hoạch xây
dựng và quy hoạch sử dụng đất... Bên cạnh
đó, Sở Xây dựng cũng đưa ra những vấn
đề mang tính “đề bài” hướng vào trọng tâm
nghiên cứu đó là: Nhận diện tiềm năng, thế
mạnh và giá trị bản sắc riêng của thành phố
Bảo Lộc; lựa chọn hình thái, hướng không
gian, quy mô mở rộng, tính chất và mô hình
phát triển đô thị phù hợp cho Bảo Lộc; đặc
biệt, luận giải vị thế tương lai của đô thị này
trong mối quan hệ về kinh tế, chính trị và vai
trò tỉnh lỵ trong hệ thống các đô thị của tỉnh
và cả nước trong tương lai.

Đô thị Bảo Lộc giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế khu vực phía Nam Lâm Đồng
và được xác định tầm nhìn dài hạn trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh. Sau
thành công của việc lập “Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến
năm 2030, tầm nhìn năm 2050”, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Điều
chỉnh quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm
nhìn năm 2050” nhằm khai thác tiềm năng phát triển bền vững của đô thị này.

Một góc đô thị Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

Theo PGS.TS.KTS Phạm Tứ và cộng sự,
cấu trúc hình thành đô thị Bảo Lộc hướng
đến mô hình đô thị sinh thái nông nghiệp
hiện đại đặt ra vấn đề đem lại sức sống đô thị
trên nền tảng nông nghiệp đặc thù của thành
phố. Qua đó, nhận diện cấu trúc hình thái
đô thị hiện hữu Bảo Lộc được PGS.TS.KTS
Phạm Tứ chỉ ra rằng, đó là các loại hình nhà
ở kết hợp với dịch vụ, nhà ở sân vườn kết
hợp trồng trọt và nhà ở nông trại kết hợp với
canh tác nông nghiệp; hệ thống dịch vụ ngày,
đêm còn thiếu vắng nhiều hoạt động công
cộng; cảnh quan đô thị có dạng địa hình, xen
lẫn cây xanh và mặt nước nhưng diện tích
mặt nước còn thiếu và nhiều khu vực bị phá
vỡ địa hình tự nhiên; tổ chức giao thông còn
thiếu phương tiện giao thông công cộng,
kiến trúc nhà áp phố mặt đường… Từ đấy
đặt ra tầm nhìn tương lai cho thành phố Bảo
Lộc cần hướng đến “Đô thị sinh thái - nông
nghiệp hiện đại”. Còn TS Phạm S - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đặt ra sự phát triển thành
phố Bảo Lộc trở thành “thành phố công nông nghiệp và hướng đến thành phố xanh
bền vững dựa trên cơ sở phân tích hiện trạng
phát triển thành phố, xem xét sự kết nối toàn

diện về liên kết vùng và tầm nhìn chiến lược
với vùng phụ cận duyên hải Nam Trung Bộ,
Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong
bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí
hậu… Từ đó, TS Phạm S đề xuất những định
hướng và giải pháp cơ bản bao gồm: Thực
hiện đồng bộ quy hoạch đô thị theo xu hướng
hiện đại, xây dựng thành phố công nghiệp
đặc thù trên cao nguyên Di Linh; trung tâm
du lịch đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung
tâm chăm sóc sức khỏe và dưỡng lão số 1
Việt Nam; trung tâm thương mại chính hiệu
và người tiêu dùng; phát triển mô hình làng
đô thị xanh để xây dựng thành phố xanh bền
vững. Tập trung mọi nguồn lực tổng hợp để
phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp đô
thị hướng đến nông nghiệp toàn cầu với 3 nội
hàm cụ thể: toàn diện nông nghiệp và nông
thôn; bền vững nông nghiệp, nông thôn mới
và phường văn minh mọi mặt; hiện đại quy
mô sản xuất và công nghệ, tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu. Và, trung tâm giáo dục, đào
tạo, nghiên cứu cấp vùng; quản trị đô thị
khoa học, văn minh, trách nhiệm; cuối cùng
tích hợp toàn diện, chọn lọc phát triển kinh tế
gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo

tồn bản sắc văn hóa, phát huy tính nhân văn
để thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố
xanh, bền vững trong tương lai.
Bà Mathilde Preaux - chuyên gia Pháp,
đại diện Công ty TNHH Tư vấn AREP Việt
Nam cũng nêu ra “hình thái kiến trúc và các
công cụ quản lý đô thị hữu hiệu” đối với đô
thị Bảo Lộc và nhấn mạnh đến việc “nhận
diện bản sắc đô thị Bảo Lộc nhằm thúc đẩy
sự phát triển toàn vùng thông qua các yếu
tố đặc trưng của địa phương cũng như chiến
lược khai thác các tiềm năng để chuyển
thành những động lực phát triển kinh tế và
phát triển đô thị”.
Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơm, xét
về tổng quan thì thành phố Bảo Lộc có vị trí
của một đô thị đối trọng với thành phố Đà
Lạt và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng
như thách thức mới, đặc biệt về mặt bản sắc
đô thị. Để bảo tồn và phát triển bản sắc đô
thị đó, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn gợi
mở 5 định hướng chiến lược quan trọng đối
với thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận:
Xây dựng kết nối tốt Bảo Lộc với các khu đô
thị và cơ sở hạ tầng quan trọng về mặt giao
thông; phát triển bản sắc đô thị sinh thái nông
nghiệp, gắn liền với nông nghiệp chuyên
canh và du lịch canh nông mang bản sắc đô
thị; khuyến khích phát triển có hệ thống các
thắng cảnh du lịch gắn với bảo tồn bản sắc
văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng
cao Bảo Lộc; ưu tiên bảo vệ chất lượng môi
trường sinh thái; xây dựng khu cộng đồng đô
thị mang bản sắc đặc thù. Chủ tịch Hội Quy
hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam KTS
Trần Ngọc Chính nêu ra “4 mục tiêu và 5
quan điểm quy hoạch xây dựng thành phố
Bảo Lộc”, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu
quy hoạch Bảo Lộc trở thành đô thị tỉnh lỵ
của Lâm Đồng và vùng Nam Tây Nguyên;
đô thị đặc trưng gắn với vùng Đông Nam
Bộ và Tây Nguyên; có giá trị riêng, độc đáo,
duy nhất để xây dựng thành một thương hiệu
trong quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa,
hình thành một đô thị là “pháo đài” về kinh
tế, quốc phòng - an ninh trong phát triển Tây
Nguyên. Quan điểm cho thời kỳ xây dựng
mới Bảo Lộc đó là, phát triển nhanh lên đô
thị loại 2 vào năm 2020, hoàn thiện hệ thống
hạ tầng hiện đại, bảo tồn và khai thác cảnh
quan thiên nhiên, mở rộng ranh giới đô thị
đáp ứng nhu cầu phát triển; tạo dựng các khu
chức năng quan trọng với cấu trúc đô thị và
kiến trúc công trình hiện đại.

Cà phê rợp bóng giữa đồi Gan Thy
Theo lời giới thiệu của anh Ngô Trung
Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lâm,
huyện Lâm Hà về một vườn cà phê đẹp,
năng suất cao, chúng tôi tới nhà anh chị
Tống Văn Doanh và Nguyễn Thị Định ở
giữa xứ đồi Gan Thy và thấy tầm nhìn
dài hơi của chủ nhân khu vườn.
DIỆP QUỲNH

Anh Tống Văn Doanh, chủ nhà vườn bắt
đầu câu chuyện với lời chia sẻ rất chân thành
của người nông dân: “Làm cà phê thì nông
dân ai cũng cố gắng thôi, như nhà tôi là rất
bình thường, kinh tế còn khó khăn cô ạ”. Anh
Doanh kể lại, vợ chồng anh vào thôn Gan
Thy, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà năm 2000
và bắt đầu cắm xuống đất những gốc cà phê
đầu tiên. Thời điểm ban đầu vô cùng vất vả,
hai vợ chồng phải làm thuê làm mướn nuôi
con, thì giờ và mức đầu tư chăm sóc cà phê

rất hạn chế. Bởi vậy, năng suất cà phê không
cao, cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, là
người gắn bó với đất, với cây cà phê, hai vợ
chồng anh chị cố gắng chăm chỉ lao động và
đất không phụ người, vườn cà phê đã đem lại
cho anh chị thành quả xứng đáng với những
giọt mồ hôi đã đổ xuống.
Khác với nhiều gia đình trồng cà phê thuần
không cây che bóng, dù đất Gan Thy khá mát
mẻ nhưng trong vườn anh chị được che bóng
bằng một loại cây khá lạ: cây sưa đỏ. Anh
Doanh cho hay ban đầu nghe nói trồng sưa
đỏ lấy gỗ rất tốt, có giá trị cao, anh trồng với
mong muốn có thêm một nguồn thu nhập.
Sau dù phong trào trồng sưa không kéo dài
nhưng anh vẫn để cây trong vườn với mục
tiêu che bóng cho cà phê. Vài năm trước,
anh xuống giống vài trăm cây bơ và cây sầu
riêng được chọn lựa là bơ 034 và sầu riêng
monthon. Đến niên vụ 2017, anh đã có bơ
thu bói và năm nay, sầu riêng đã bắt đầu ra
trái non, báo hiệu một mùa thu hoạch trù phú.
Nhắc tới mảnh vườn rộng 2,5 ha, công

sức của hai vợ chồng ngày đêm vun xới, anh
Doanh không giấu giếm sự tự hào. Anh cho
hay: “Vụ cà phê 2017, nhà tôi thu 70 tấn trái
tươi, ước nhân khô là trên 17 tấn. Năm nay,
theo kết quả hiện giờ mà tính thì nhà tôi phải
thu được 80 tấn trái tươi. Nói chung trước kia
cà năng suất cũng có nhưng không đạt như
mấy vụ này, từ khi nhà tôi tham gia dự án
cà phê bền vững là thay đổi toàn diện”. Anh
Trịnh Văn Doanh là một trong số những hộ
tham gia Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền
vững (VNSAT), canh tác cà phê bền vững,
phù hợp với môi trường sống. Anh cho hay,
tham gia dự án, anh được tiếp cận với quan
điểm mới về canh tác cà phê. Đó là cho cây
ăn đủ dinh dưỡng, chăm sóc đúng thời điểm,
tôn trọng môi sinh và nhất thiết phải duy trì
cây che bóng. Anh chia sẻ: “Cho phân đủ,
đúng chu kỳ, chăm sóc cây phù hợp với thời
điểm sinh trưởng là kỹ thuật tôi được chuyển
giao rất kỹ và cho hiệu quả rất tốt. Việc tái
canh cũng được thực hiện liên tục, chọn
những nguồn giống phù hợp với địa phương.

Ngoài ra, vườn phải duy trì cây che bóng, tạo
môi trường sống tốt nhất cho cây cà phê”.
Anh nhận xét, cây che bóng giúp kéo dài thời
gian héo cà, đất ẩm mát, đỡ công tưới, công
làm cỏ. Ngoài ra, với đất đồi như Gan Thy,
cây che bóng còn giúp vườn đỡ gió, cà phê
bớt rụng trái, tăng năng suất và chất lượng
trái. Nếu chọn cây che bóng là các giống cây
ăn trái hiệu quả như sầu riêng, bơ, thu nhập
từ trái cây còn cao hơn cả thu nhập từ cà phê.
Anh Ngô Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông
dân xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà đánh giá,
vườn cà phê của gia đình anh chị Doanh Định được coi là vườn cà phê đẹp có tiếng
trong khu vực. Ngoài việc năng suất cà phê
xấp xỉ 7- 8 tấn/ha, vườn còn bảo đảm đa
dạng sinh thái với hệ cây che bóng đa dạng.
Thu nhập từ bơ, sầu riêng cũng là một khoản
đáng kể, tăng doanh thu trên cùng một diện
tích đất. Đây là một trong những mô hình
được bà con nông dân tới tham quan học hỏi
rất nhiều và có sức lan tỏa trong cộng đồng
người trồng cà phê địa phương.
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Quyết tâm phát triển làng hoa bền vững
PHAN HỮU GIẢN
(Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt)

T

rong quá trình lịch
sử, trải qua nhiều
bước thăng trầm…
Đến cuối những năm
30 của thế kỷ XX, từ một trạm
nghỉ dưỡng, Đà Lạt đã dần hội
đủ các điều kiện khách quan và
chủ quan để phát triển với dân số
năm 1939 lên đến 11.500 người
và du khách lên Đà Lạt ngày một
đông. Trạm nông nghiệp Đankia
không thể cung cấp đủ thực
phẩm cho thành phố nên để giải
quyết khó khăn đó, ấp Hà Đông
được thành lập cuối tháng 5 năm
1938 trên địa bàn phía Bắc nội
ô thuộc Phường 8, thành phố Đà
Lạt ngày nay. Đó là kết quả của
chủ trương di dân có tổ chức từ
Hà Đông vào khai hoang, mở
rộng sản xuất rau, hoa phục vụ
yêu cầu xây dựng thành phố du
lịch Đà Lạt đã được các nhà cầm
quyền lúc bấy giờ rất quan tâm
và do các cụ Hoàng Trọng Phu Tổng đốc Hà Đông, Quản đạo Đà
Lạt Trần Văn Lý và Thương tá
Canh nông tỉnh Hà Đông Lê Văn
Định tổ chức thực hiện.
Lớp dân cư đầu tiên và là lực
lượng nòng cốt xây dựng quê
hương mới sau này, gồm 35
người được tuyển dụng từ các
làng chuyên canh rau, hoa nổi
tiếng lâu đời quanh Hồ Tây như
Quảng Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu,
Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc
(thuộc tỉnh Hà Đông cũ, nay là
thủ đô Hà Nội).
80 năm qua, các bậc tiền bối
của ấp Hà Đông ngày ấy và hậu
duệ của các cụ đã cùng đồng
bào dân tộc tại chỗ và từ nhiều
vùng miền trong cả nước đoàn
kết phấn đấu “phá thạch khai
sơn” xây dựng nên cộng đồng
dân cư trên quê hương mới là
Làng hoa Hà Đông bây giờ. Trải
qua bao khó khăn gian khổ, ông
bà ta vẫn không ngừng phát huy
truyền thống lao động cần cù,
dũng cảm, sáng tạo, kinh nghiệm
sản xuất và tổ chức đời sống vật
chất văn hóa của đất “ngàn năm
văn hiến”; khai thác các tiềm
năng thế mạnh của cao nguyên
Lâm Viên được thiên nhiên ưu
đãi để phát triển kinh tế, cải thiện
đời sống vật chất và văn hóa của
bản thân và gia đình mình. Đồng
thời, tích cực góp phần cùng toàn
dân làm cho thành phố “ngàn
hoa” ngày càng thêm tươi đẹp.
Nhất là từ khi đất nước đổi
mới, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,
nghề trồng hoa ở đây được khôi
phục và phát triển mạnh gắn với
mở cửa ngành du lịch thành phố.
Nhiều nhà vườn chuyển hướng
chuyên canh, thay đổi cơ cấu cây
trồng, từng bước hình thành vùng
sản xuất hoa tập trung với quy
mô trên 53 ha đất nông nghiệp
trước sức ép của xu hướng đô thị
hóa; thu hút gần 1.000 lao động

Cách nay vừa tròn 125 năm, ngày 21/6/1893, bác sĩ Alexandre Yersin đã đến thám hiểm khảo sát cao
nguyên LangBian, nhận thấy ở đây có nhiều đặc điểm sinh thái được thiên nhiên ưu đãi, rất giàu
tiềm năng có thể phát triển du lịch nghỉ dưỡng và cho đến nay Đà Lạt trở thành thành phố Festival
Hoa của cả nước…

Một góc Làng hoa Hà Đông. Ảnh: V.Báu

có tay nghề của trên 500 hộ dân;
cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước
được đầu tư trang thiết bị áp
dụng công nghệ cao… Hầu hết
diện tích canh tác được thực hiện
trong nhà kính Plastic, áp dụng
quy trình nhân giống, ươm trồng
và chăm sóc tiên tiến, bón phân,
tưới nước hiện đại. Xây dựng
được 11 cơ sở ươm các giống
hoa mới, đa dạng chủng loại,
năng suất chất lượng hoa thương
phẩm cắt cành có giá trị cao,
được khách hàng trong và ngoài
nước ưa chuộng. Mở rộng thị
trường tiêu thụ hoa đến các trung
tâm từ Nam ra Bắc và xuất khẩu.
Những ngày hội lớn của tỉnh
Lâm Đồng, Festival Hoa thành
phố Đà Lạt,… Làng hoa Hà
Đông luôn được coi là đơn vị
tham gia có chất lượng, đạt
nhiều giải thưởng cao. Ngày
30/12/2009, ấp Hà Đông vinh dự
được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp
Bằng công nhận là “Làng nghề
truyền thống”, UBND thành phố
Đà Lạt tặng danh hiệu là “Làng
hoa đầu tiên”; có 3 nghệ nhân,
một số nhà vườn uy tín đã và
đang trở thành “điểm đến” tham
quan, trao đổi kinh nghiệm của
du khách và bầu bạn gần xa.
Đặc biệt, đã cùng Hội đồng
hương Hà Nội tại Đà Lạt - Lâm
Đồng tổ chức vận động xây dựng
thành công Nhà văn hóa Làng
hoa Hà Đông được coi là “Công
trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm
1.000 năm Thăng Long - Hà
Nội”, thể hiện sinh động mối
quan hệ đặc biệt giữa hai địa
phương và đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn” của các thế hệ con
cháu Thủ đô quyết tâm xây dựng
quê hương mới tại Lâm Đồng
ngày càng giàu đẹp, văn minh,
thân thiện…
Tâm nguyện chính đáng, sâu
sắc, thiết tha đó đã và đang được

Trồng cây lưu niệm ở Làng hoa Hà Đông. Ảnh: P.H.G

sự đồng tình ủng hộ, cộng tác,
động viên, giúp đỡ thiết thực của
nhiều cấp ủy đảng, chính quyền,
đoàn thể và nhân dân Đà Lạt Lâm Đồng cùng với cả Hà Nội
- Thủ đô ruột thịt.
Trong thời gian qua, ngay sau
Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành
ủy Đà Lạt đã ra Nghị quyết số
07-NQ/ThU ngày 5/5/2017 về
“Phát triển các làng hoa trên
địa bàn thành phố Đà Lạt đến
năm 2020, định hướng đến năm
2025”. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Lạt đã ra Quyết định số
3436/QĐ-UBND ngày 27/4/2017
“Phê duyệt Đề án phát triển Làng
hoa Hà Đông, Phường 8, thành
phố Đà Lạt đến năm 2020, định
hướng đến năm 2025” với mục
tiêu chung: “Áp dụng thành tựu
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất,
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp
theo hướng công nghệ cao gắn
với phát triển đa dạng sản phẩm,
dịch vụ du lịch nông nghiệp công
nghệ cao tại Làng hoa Hà Đông.
Phấn đấu xây dựng Làng hoa
Hà Đông trở thành điểm tham
quan du lịch có chất lượng đặc

thù phục vụ du khách; thông qua
xây dựng các tuyến, tour du lịch
hấp dẫn, các khu trồng trọt, các
điểm, cơ sở sản xuất và chế biến
sản phẩm nông nghiệp công nghệ
cao hấp dẫn. Đồng thời, nâng cao
thu nhập nông dân làng hoa; phát
triển nhiều loại hình, mô hình
kinh tế vườn hấp dẫn, đa dạng
cây trồng; phát triển nguồn nhân
lực, nâng cao trình độ canh tác
của người nông dân hướng đến
phát triển kinh tế mang tính bền
vững. Theo đó, giữ gìn và tôn
tạo các giá trị về văn hóa, lịch sử
hình thành và phát triển, phong
tục tập quán của cư dân Hà Đông
tại thành phố Đà Lạt qua 80 năm
hình thành và phát triển Làng
hoa Hà Đông; xây dựng làng hoa
phát triển về kinh tế, đồng bộ về
hạ tầng, đặc sắc về văn hóa, có
cảnh quan, môi trường “xanh,
sạch, đẹp”…”.
Để đảm bảo tổ chức thực hiện
có hiệu quả thực chất các mục
đích, yêu cầu, nhiệm vụ quan
trọng kể trên, quyết định của
UBND thành phố cũng đã nêu rất
cụ thể các mục tiêu, giải pháp và

phân công trách nhiệm rõ ràng
cho các cấp, các ngành, cán bộ
và nhân dân thành phố phải thực
sự quán triệt, tổ chức thực hiện
đến nơi đến chốn.
Trong đó nhấn mạnh: UBND
Phường 8 là đơn vị chủ trì thực
hiện đề án, hàng năm chủ động
triển khai thực hiện các nội dung,
nhiệm vụ phát triển Làng hoa Hà
Đông; đồng thời phối hợp với
các đơn vị có liên quan để thực
hiện đề án. Phối hợp với Mặt trận
và các đoàn thể tại địa phương
và hệ thống chính trị 3 tổ Hà
Đông 1, 2, trong việc triển khai
thực hiện đề án. Xây dựng nội
dung phù hợp để tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt nội dung đề
án đến cán bộ, đảng viên, người
dân trong làng hoa được biết,
tích cực tham gia phát triển làng
hoa gắn với phong trào thi đua
xây dựng “Phường văn minh đô
thị”… Tuyên truyền, vận động
người dân nâng cấp nhà kính,
xây dựng công nghệ sản xuất
đồng bộ; chỉnh trang công trình
kiến trúc, xây dựng đường giao
thông; trồng cây xanh; thu gom,
xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh
môi trường… Đồng thời, tổ chức
quán triệt cho cán bộ và nhân
dân ở địa phương về việc xây
dựng phát triển làng hoa một
cách bền vững, gắn sản xuất với
kinh doanh du lịch và dịch vụ.
Tạo nên động lực để mọi người
trong làng hoa thấy được đây
là việc làm vì lợi ích của chính
mình, nhân dân là chủ thể. Dựa
vào nội lực của cộng đồng là gốc,
khơi dậy tính tích cực tự giác của
cộng đồng, tranh thủ sự hỗ trợ
của nhà nước, nguồn lực doanh
nghiệp để tạo đà thực hiện đề án.
Phát huy tính tích cực của nhân
dân làng hoa trong việc hiến đất,
giải phóng mặt bằng, xây dựng
các công trình hạ tầng cho địa
phương; tham gia đóng góp ngày
công khi được huy động, tham
gia bàn bạc, giám sát xây dựng
các công trình và giữ gìn an ninh
trật tự nơi công cộng, giữ gìn vệ
sinh môi trường, nêu cao tinh
thần “tình làng nghĩa xóm”…
Thành ủy, UBND thành phố
Đà Lạt muốn thông qua quyết
định phê duyệt đề án này để vừa
thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển
bền vững, đáp ứng nguyện vọng
chung, vừa nâng cao tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, nhân
dân Làng hoa Hà Đông phải nỗ
lực phấn đấu tự vượt lên chính
mình mới thực xứng đáng với
vị thế, truyền thống vẻ vang và
những tiềm năng thế mạnh vốn
có của một “Làng hoa đầu tiên”,
“Làng nghề truyền thống” - nếu
không muốn tự “đánh mất mình”
trước yêu cầu của xu thế phát
triển ngày càng nhanh, đa dạng,
phong phú và đầy thách thức
phức tạp của công cuộc đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế...
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H

ưng bước vào hội
trường, lặng lẽ chọn
một chỗ ngồi kín
đáo. Hôm nay là
ngày kỷ niệm năm mươi lăm năm
ngày thành lập trường.
Là một học sinh của khóa đầu
tiên, Hưng cảm thấy bỡ ngỡ vì
xung quanh thấy toàn những
gương mặt không quen biết. Cựu
học sinh khóa học của Hưng
không còn nhiều. Những năm
tháng chiến tranh, rồi cuộc sống
đầy những khó khăn trong thời
bao cấp khiến mọi người tứ tán
khắp bốn phương, cũng có nhiều
người đã hy sinh ngoài mặt trận
hoặc qua đời vì bệnh tật. Lòng
Hưng thoảng một chút bùi ngùi.
Hiệu trưởng nhà trường bước
lên bục. Sau những lời chúc
mừng, cảm ơn tất cả những thế
hệ học trò đã có nhã ý trở về dự
buổi kỷ niệm với trường cũ, thầy
hiệu trưởng chuyển sang mục
giới thiệu và biểu dương những
học trò thành đạt của nhà trường
trong suốt hơn năm mươi năm
qua. Nghe từng cái tên được công
bố, Hưng ngẩn mặt. Chỉ là một
trường huyện heo hút ở cuối tỉnh
mà cái danh sách học trò thành
đạt hóa ra không phải là ít. Một
thiếu tướng đã vào sinh ra tử
trong chiến trường miền Nam, hai
doanh nhân tiêu biểu từng lĩnh
Huy chương Sao vàng Đất Việt,
một đương kim đại biểu Quốc
hội, ba tiến sĩ… Những cái tên xa
lạ lướt qua tâm trí Hưng. Không
có một cái tên quen thuộc nào cả.

Minh họa: Thanh Toàn

Những người này chắc phải học ở
các khóa sau Hưng chừng mươi,
mười lăm năm. Nhưng Hưng
bỗng nhổm hẳn người khi nghe
đến cái tên nhà văn Nguyễn Phan
Hoàng được thầy hiệu trưởng đọc
dõng dạc với giọng đầy vẻ tự hào.
Nguyễn Phan Hoàng? Nhà văn ư?
Hình như cũng có đôi lần Hưng
được thấy cái tên này trên sách,
báo. Tiếng thầy hiệu trưởng oang
oang trên bục:
- Nhà trường vô cùng tự hào
và vinh dự được nhà văn Nguyễn
Phan Hoàng, một cựu học sinh
khóa một của nhà trường về dự
lễ kỷ niệm. Lần này về trường,
nhà văn Nguyễn Phan Hoàng
có đem theo hai trăm cuốn tiểu
thuyết tặng các thầy cô giáo và
các em học sinh trường ta. Đây
là cuốn tiểu thuyết viết về chính

mái trường thân yêu của chúng
ta trong những năm tháng đầy
cam go và khốc liệt thời kỳ chiến
tranh. Quả là một món quà vô giá
đối với thầy trò nhà trường hôm
nay. Tôi xin giới thiệu nhà văn
Nguyễn Phan Hoàng lên bục trao
cuốn sách tượng trưng cho nhà
trường và có vài lời tâm sự.
Thầy hiệu trưởng dứt lời, một
người đàn ông đã luống tuổi
bước lên.
Hưng trân trối nhìn lên sân
khấu. Gương mặt vuông chữ
điền. Sống mũi cao. Đôi vai hơi
nhô. Cái cười nở rộng. Đúng là
thằng Hoàng ngồi cùng bàn với
mình rồi chứ còn ai nữa.
Nguyễn Phan Hoàng đứng
trước mi-cơ-rô:
- Kính thưa toàn thể các bạn.
Cho phép tôi được xưng hô như

vậy, vì tôi nghĩ rằng từ người học
trò khóa một, nay đã vào tuổi bảy
mươi đến người học trò khóa năm
mươi, vừa rời khăn quàng đỏ của
trường ta, tất cả đều là bạn học…
Cả hội trường rộ lên trước cách
nói đầy ấn tượng của Nguyễn
Phan Hoàng. Riêng chỉ có Hưng
lúc này tai như ù đặc, không nghe
thấy một lời nào. Tâm trí Hưng
như lửng lơ tận đâu đâu. Ừ nhỉ,
tại sao cái thằng học dốt không
nhất cũng nhì lớp, kể cả môn văn
mà nay lại trở thành nhà văn, mà
lại là nhà văn có vẻ rất có tiếng
tăm như vậy được? Sự xuất hiện
của Hoàng khiến Hưng chợt nhớ
lại vài kỷ niệm cũ. Đúng rồi.
Ngày trước thằng Hoàng luôn
là một thành viên lép vế của lớp
10A (như lớp 12 bây giờ). Còn
Hưng, có thể nói là một ngôi sao,
điểm luôn cao nhất lớp, bạn bè
lúc nào cũng xúm quanh để nhờ
vả về những bài toán khó. Tuy
môn văn Hưng không nổi trội như
môn Toán nhưng cũng đủ sức để
phù đạo các kiến thức về “nghệ
thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị
nhân sinh” cho những thằng lơ
ngơ như Hoàng. Hưng còn nhớ,
hồi ấy không hiểu vì trong lớp
lười ghi bài hay vì lí do nào khác
mà cứ mỗi lần Hoàng bị thầy gọi
lên bảng kiểm tra miệng đầu tiết
học nó đều ấp úng nói cái câu
muôn thuở: “thưa thầy em quên
vở”. Vì thế, tụi bạn trong lớp mới
đặt ra cái biệt danh tuy hơi dài
nhưng rất được ưa dùng lúc bấy
giờ là “Hoàng thưa thầy em quên
vở”. Sự “nổi tiếng” của Hoàng
ngày ấy có lẽ là do cái biệt danh
kỳ quặc ấy chứ hoàn toàn không
phải từ một năng lực nổi trội nào.
Vậy mà bây giờ thằng “Hoàng
thưa thầy em quên vở” ấy lại trở
thành một nhà văn nổi tiếng. Vừa
nãy, thấy thầy hiệu trưởng giơ cao
cuốn tiểu thuyết, Hưng đoán nó
phải dày tới năm, sáu trăm trang.
Tuôn được từng ấy chữ nghĩa lên
trang giấy đâu có phải chuyện
đùa. Lạ thật! Chả lẽ để trở thành
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nhà văn lại không cần đến một trí
tuệ mẫn tiệp, một kiến thức đầy
đủ hay sao? Những thứ đó thằng
Hoàng làm sao có nổi. Hưng còn
lạ gì cái thằng Hoàng lơ ngơ, dốt
đặc cán mai ấy. Bỗng dưng, Hưng
thấy hơi tủi phận nhớ lại con
đường tiến thân đầy chông gai của
mình. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp
ở Trường Đại học Bách khoa vào
loại giỏi, Hưng được phân công
công tác về một nhà máy lớn.
Nhưng rồi một lần do chủ quan,
Hưng đã làm cháy một thiết bị rất
đắt tiền, nhập từ nước ngoài nên
đã bị sa thải. Để kiếm sống, Hưng
phải mở một quầy hàng kinh
doanh nhỏ. Cảm thấy tài năng bị
bỏ phí, Hưng đã có lần cặm cụi
thử sáng tác văn chương. Hưng
nghĩ, ngày học phổ thông cũng
đã mấy lần được đi thi học sinh
giỏi văn toàn huyện, toàn tỉnh nên
nếu cố gắng cũng có thể trở thành
một nhà văn chứ không chịu làm
thân phận một gã bán hàng vặt
suốt đời. Nhưng rồi càng cố bao
nhiêu thì mục tiêu đặt ra càng xa
bấy nhiêu. Số bản thảo vứt đi đã
có tới hàng kilôgam mà Hưng vẫn
chưa hề có một tác phẩm được
đăng báo. Hưng đành cay đắng
bỏ bút, nghĩ rằng thì ra cần phải
có một tri thức thâm sâu, trác việt
lắm mới có thể trở thành nhà văn
được. Cuộc hội ngộ hôm nay đã
làm Hưng quá bất ngờ và có chút
chạnh lòng. Tại sao một người
như Hoàng lại có thể trở thành
nhà văn cơ chứ?
Hội trường tan. Hưng đón đầu,
gặp Hoàng dưới gốc cây gạo cổ
thụ cuối sân trường.
- Chúc mừng cậu. Quả là tớ
không bao giờ nghĩ rằng cậu lại
trở thành nhà văn. Ngày trước
cậu là thằng “Hoàng thưa thầy em
quên vở”- Sau lời chào xã giao,
Hưng vào thẳng vấn đề.
Hoàng tươi cười:
- Nhà văn thì cũng chỉ là một
cái nghề thôi mà, có gì mà cậu
phải quan trọng hóa lên như vậy...
XEM TIẾP TRANG 11

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Đức Hoàng Long lên đỉnh vinh quang cuộc thi
tài năng âm nhạc cổ điển Hungary
Chàng trai “Vàng” Ninh Đức
Hoàng Long vừa giành thêm
một giải nhất bảng thí sinh lớn
tuổi của Cuộc thi tài năng âm
nhạc cổ điển Virtuozok 2018
trên sóng truyền hình quốc gia
Hungary.
Hơn một tháng trước, ngày
29/4, cũng chàng trai này đã
lên bục vinh quang, giành giải
nhất cuộc thi thanh nhạc quốc
tế Smady Jozsef (Hungary) lần
thứ 10 (The 10th International
József Simándy Singing
Competition).
Virtuozok là một cuộc thi âm
nhạc cổ điển dành cho các tài
năng âm nhạc trẻ của Hungary,
bao gồm các thí sinh biểu diễn
nhạc cụ cổ điển và thí sinh biểu
diễn các ca khúc cổ điển được
lựa chọn từ buổi sơ loại toàn

Ninh Đức Hoàng Long với cúp giải nhất
bảng thí sinh lớn tuổi của Cuộc thi tài năng
âm nhạc cổ điển Virtuozok 2018 trên sóng
truyền hình quốc gia Hungary.

quốc. Tham gia cuộc thi có cả các
thí sinh gốc Hungary ở một số
nước láng giềng Hungary.
Cuộc thi đã diễn ra được 4 mùa,
bắt đầu từ năm 2014. Trong suốt
5 vòng thi của mùa thi năm nay,

các thí sinh phải lựa chọn các tác
phẩm âm nhạc cổ điển đặc sắc,
gây ấn tượng mạnh mẽ cho Ban
giám khảo và khán giả truyền
hình. Các tác phẩm dự thi không
chỉ gói gọn trong các tác phẩm cổ
điển mà các thí sinh bắt buộc biểu
diễn 1 tác phẩm bán cổ điển và 1
tác phẩm chung.
Trong mùa thứ 4 này, các phần
thi được đánh giá bởi 5 giáo sư đầu
ngành: Andras Batta - Giáo sư âm
nhạc, nguyên Giám đốc Học viện
âm nhạc Liszt Ferenc, Gergely
Keselyak - Nhạc trưởng nổi tiếng
tại Hungary, Erika Miklosa - Nghệ
sĩ Opera nổi tiếng trên thế giới,
Janos Balasz - Nghệ sĩ Piano nổi
tiếng của Hungary, Istvan Varda
- Nghệ sĩ Cello nổi tiếng của
Hungary; dưới sự điều hành tài tình
của nhà sản xuất Mariann Peller.

Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng nhiều hiện vật quý
cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí
Việt Nam (Hội Nhà báo Việt
Nam) vừa tổ chức lễ tiếp nhận
hiện vật của nhà báo, nhiếp ảnh
gia Nick Út.
Nhiếp ảnh gia Nick Út được
biết đến nhiều với bức ảnh “Em
bé Napalm” - bức ảnh đã được
trao giải thưởng báo chí danh
giá của thế giới Pulitzer vào năm
1973 và được xếp thứ 41 trong
100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng
nhất thế kỷ XX do Đại học
Columbia (Mỹ) bình chọn.
Nick Út tên thật là Huỳnh
Công Út, sinh năm 1951, tại
Long An, là người Mỹ gốc Việt.
Năm 16 tuổi, ông bắt đầu làm
việc cho Hãng tin Associated
Press (AP). Bức ảnh “Em bé
Napalm” chụp em bé Phan Thị
Kim Phúc và những đứa trẻ
khác bị bỏng do bom Napalm

của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây
Ninh vào năm 1972.
Tại lễ tiếp nhận, nhiếp ảnh
gia Nick Út trao tặng Bảo tàng
Báo chí Việt Nam 2 chiếc máy
ảnh Nikon đã được ông sử
dụng trong giai đoạn 1966 1970, hơn 50 file ảnh gốc do
ông chụp tại chiến trường Việt
Nam cũng như tại nhiều tỉnh
thành khác, trong đó có Hà
Nội, từ sau năm 1975. Trong
số này, có một số bức ảnh chưa
từng được nhiếp ảnh gia Nick
Út công bố. Trước đây, một số
bảo tàng tại Mỹ, Anh cũng đề
nghị nhiếp ảnh gia Nick Út trao
tặng những hiện vật trên. Tuy
nhiên, ông Nick Út đã quyết
định trao tặng chúng cho Bảo
tàng Báo chí Việt Nam.

TS tổng hợp (theo baovanhoa.
com.vn và hanoimoi.com.vn)
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CUỐI TUẦN

Về Sar Luk, nhớ Yoo Condo
Những ngôi nhà cheo leo như những tổ chim bên ghềnh đá cao. Thăm thẳm dưới chân làng là dòng
K’rông Nô ngàn đời thao thiết chảy. Triền phía nam của dãy Chư Yang Sin thoai thoải phía sau. Sar
Luk, ngôi làng của người M’nông Gar không quá xa xôi như tôi tưởng, càng không hiu hắt như thời
thập niên bốn mươi của thế kỷ XX, khi nhà dân tộc học Georges Condominas về đây sống cùng dân
làng và tạo nên khảo cứu lừng danh “Chúng tôi ăn rừng”. Cũng thời gian đó, vị giáo sư nổi tiếng
người Pháp đã cùng cư dân làng Sar Luk tìm ra bộ đàn đá ở làng Ndut Liêng Krak kế bên. Giới chuyên
môn cho đó là phát hiện đàn đá thời tiền sử đầu tiên trên thế giới, một phát hiện lịch sử...

Già Ywan R’tung.
UÔNG THÁI BIỂU

N

gồi cùng tôi trong buổi
chiều này là già Ywan
R’tung, người cao niên
nhất của làng Sar Luk,
gần chín mươi mùa rẫy. Già lắm
rồi mà cái đầu Ywan vẫn sáng
rõ từng chi tiết trong câu chuyện
của làng bảy mươi năm trước,
trong từng kỷ niệm với Georges
Condominas, người mà bà con
buôn làng thân thiết và kính
trọng gọi là Yoo Condo. Trưởng
thôn Y Siêng Păngting nói với
tôi rằng: “Anh tìm đúng người
rồi đó! Người già Ywan R’tung
biết nhiều chuyện lắm. Già thân
thiết với Yoo Condo từ thời còn
nhỏ. Hồi còn sống, Yoo cũng rất
thương già, cũng như thương bà
H’Srang Rye vừa mới mất...”.
Có lẽ nên nhắc lại điều này.
Hồi bảy mươi năm trước, Tây
Nguyên vẫn còn heo hút, bí ẩn
và xa lạ. Ở nơi ấy, đồng bào sống
trong thế giới tâm linh theo quan
niệm đa thần nguyên thủy “vạn
vật hữu linh”. Họ có Vua Nước,
Vua Lửa, Vua Gió và những
chuyện lạ lùng về phong tục, tập
quán và nghi lễ. Miền đất ấy như
một màn sương phủ mờ huyền
ảo bởi những dãy núi cao và
rừng già che chắn cách biệt với
đồng bằng. Vậy mà mùa xuân
năm 1948, chàng trai người Pháp
vừa mới 27 tuổi G.Condominas,
nghiên cứu sinh thuộc Trung tâm
Nghiên cứu Dân tộc học (CFRE)
đồng thời là cộng tác viên của Cơ
quan Nghiên cứu Khoa học Hải
ngoại (ORSTOM) từ Paris qua
Việt Nam và lên ngay với vùng
đất Tây Nguyên. Định mệnh đã
gắn bó Condominas với mảnh
đất này, từ đó, mỗi lần từ Pháp
trở lại, anh không dùng từ “sang”
mà nói rằng “về”. Mùa xuân ấy
đến với Tây Nguyên, đến với
người M’nông Gar ở làng Sar
Luk, Condominas mới nhận ra
rằng, hóa ra trên đời này còn có
những nơi chốn ngoài trí tưởng
tượng của anh, một chàng trai
Paris. Condominas được các nhà
dân tộc học hàng đầu nước Pháp
đào tạo nghiêm túc và sâu sắc,
nhưng dù sao bài bản cổ điển
vẫn khác với những gì mà anh đã
trải nghiệm ở vùng M’nông Gar
trong ba năm nhập cuộc. Không

nhìn từ ngoài vào, không nhìn
từ trên xuống mà biến mình trở
thành đối tượng. Anh sống “thật”
trong môi trường nghiên cứu, thật
đến tận cùng, can dự vào cuộc
sống của tộc người chứ không
chỉ quan sát và mô tả. Xuất phát
từ cảm nhận riêng, Condominas
nhận thấy người Tây Nguyên coi
rừng như người mẹ nuôi dưỡng
mình. Họ đo không gian sống
ở rừng để tính thời gian sống.
Cuốn sách “Nous avons mangé
la forêt” (Chúng tôi ăn rừng) ra
đời, lập tức trở thành một hiện
tượng, một mẫu mực về sự cách
tân điều tra dân tộc học và gây
tiếng vang trên toàn thế giới; trở
thành cuốn sách gối đầu giường
của tất cả những ai muốn dấn
thân vào địa hạt nghiên cứu dân
tộc học Tây Nguyên. “Ăn rừng”
có nghĩa là phong tục đốt rẫy
của người M’nông, mỗi năm
“ăn” một miếng rừng, chu kỳ “ăn
rừng” kéo dài 60 năm. Đọc sách
của Condominas, hình dung thật
rõ ràng không gian sinh tồn từng
gắn bó như máu thịt với người
Tây Nguyên, đó là rừng: rừng săn
bắn hái lượm, rừng thiêng, rừng
rẫy, mặt nước trong rừng và rừng
chăn thả. Với không gian rừng
và tín ngưỡng cổ sơ, cuộc sống
buôn làng vô cùng sinh động.
Condominas đã lấy đó làm điều
phải học, phải hiểu, để rồi yêu,
rồi quý những con người chất
phác ở rừng như người anh em
thân thiết của mình...
Làng Sar Luk năm 1948 chỉ
có 146 người dân cả già trẻ, gái
trai. Condominas đã xin già làng
được làm một người dân M’nông
Gar bản địa. Với sự trợ giúp
của dân làng, ông làm một ngôi
nhà sàn lẫn vào những ngôi nhà
khác và thật sự trở thành một
“hộ” của làng. Già Ywan R’tung
kể lại: “Yoo Condo sống ở làng
ba năm, nói tiếng M’nông Gar
như chúng tôi, cùng đóng khổ
cởi trần, biết nấu cá suối với cà
đắng để ăn, cùng uống rượu cần,
cùng vào rừng săn thú, cùng dự
xử phạt vạ, cùng đi chôn người
chết. Sar Luk coi Yoo Condo là
người của làng...”. Ở Sar Luk,
Condominas không phải tham dự
mà là tham gia “sống” theo nghĩa
đầy đủ nhất mọi mặt đời sống
thường ngày của làng, từ chuyện
nhỏ như trò chuyện, bù khú, chơi
bời, ăn uống, đốt rẫy, tỉa lúa, dẫy
cỏ, đưa mẹ lúa về nhà; rồi những
chuyện hệ trọng như tham gia
vào các nghi lễ đặc biệt của làng:
một lễ kết nghĩa, một đám cưới,
một vụ tang ma và cả một “phiên
tòa” xử theo luật tục đôi trai gái
loạn luân dẫn đến vụ tự tử đau
lòng của chàng Tiêng đẹp trai.

chợt nghe được câu chuyện của
những người phu đi làm đường
kháo nhau về những “phiến đá
lạ” mà họ nhầm tưởng là của
người Chăm. Những phiến đá
đó ở tại làng Ndut Liêng Krak,
cách làng Sar Luk vài chục cây
số. Buổi sáng ngày 5 tháng 2
năm 1949, với sự dẫn đường của
Ywan R’tung và trai tráng ở làng,
Condominas leo lên lưng con
ngựa trắng vội tìm đến làng Ndut
Liêng Krak và cùng mọi người
đào lên 11 phiến đá dài nằm trong
một khu rừng hoang sơ. Phiến
dài nhất khoảng hơn 1 m, phiến
bé nhất cũng khoảng 70 cm. Với
cảm quan của một nhà dân tộc
học, Condominas nhận thấy, đó
là những phiến đá có bàn tay chế
tác của con người. Ông lấy tay
gõ vào đá, những âm thanh du
dương giàu nhạc tính vang lên
thánh thót. Bản tính thận trọng
của một nhà nghiên cứu không
cho phép ông xác định ngay đây
là loại đá gì, thuộc niên đại nào.
Ông xin dân làng cho được mang
những phiến đá quý ấy về Paris.
Viện Nhân chủng học Pháp với
những tên tuổi hàng đầu thế giới
như Cl.Levy Strauss, Mh.Kelly,
Andre Schapffner đã đi đến kết
luận cuối cùng: Đây chính là bộ
đàn đá được coi là đầu tiên và
cổ xưa nhất thế giới, có niên đại
khoảng gần 3.000 năm...
***

Bìa cuốn sách “Chúng tôi ăn rừng” của Georges Condominas.

Condominas được dân làng cho
phép chia sẻ và nhập cuộc mọi số
phận của làng. Ông nói rành tiếng
bản địa đến nỗi, ngay cả trong
giấc mơ cũng nói tiếng M’nông
Gar thay vì tiếng Pháp...
***
Cuối chiều gió rền thung lũng,
đứng bên ghềnh đá giữa làng Sar
Luk ngắm dòng sông lớn (người
M’nông Gar gọi K’rông Nô là
Dak K’rông: nước lớn) đang trôi
giữa cánh rừng gập ghềnh thác
đá mà tôi liên tưởng đến những
câu chuyện trong bộ khảo cứu
mà G.Condominas đã từng miêu
tả về đời sống nơi đây 70 năm
trước. Trò chuyện với già Ywan
R’tung và những người đồng tộc
của ông trong buổi chiều này,
giữa không gian này mà tôi vẫn
như lạc vào xứ sở M’nông Gar
ngày xưa. Thưở ấy, người Sar
Luk sống hồn nhiên giữa đại ngàn
xa thẳm, họ duy trì những lễ nghi,
những tập tục, những phương
thức sống nguyên thủy. Tôi như
còn thấy đó hình ảnh Baap Can
bôi máu gà lên hai thanh tre để
gieo quẻ bói; như còn thấy hình
ảnh Krông Jôong ngồi giữa khu

rừng nhà mồ để báo tin về vụ thu
hoạch cho những người đã chết
mà cách nói của người M’nông
Gar là những người đã về cõi
Mang Lung; như còn nghe tiếng
khóc não nề của người làng trong
đám tang Tang Jiêng Còng. Hình
dung đoàn người giã từ năm “ăn
rừng” Đá - Thần Gôo đang rồng
rắn kéo nhau về rừng Phi Có để
mở mùa rẫy mới...
Về Sar Luk, nghe câu chuyện
của người làng mới biết, cậu bé
Ywan R’tung cùng với cậu bạn
Krae thuở ấy chính là những
người đã dẫn G.Condominas đến
mô đất của làng Ndut Liêng Krak
kế bên để bới tìm những “phiến
đá lạ”. Đó là sự đánh dấu vào
lịch sử khảo cổ học nhân loại,
khi lần đầu tiên tìm ra bộ đàn đá
tiền sử đầu tiên trên thế giới, cái
mà người M’nông Gar hay các
bộ tộc Tây Nguyên thời đó chỉ
biết gọi là “đá kêu” hay “đá của
người Chàm” (Mau Prum). Dịp
trở lại Việt Nam năm 2006 trước
khi mất mấy năm, Condominas
kể lại chuyện tìm ra đàn đá tiền
sử. Chuyện rằng, trong một đêm
lạnh lẽo nơi núi rừng, nằm mơ
màng sau khi uống rượu cần
với già làng bên bếp lửa, ông

Một góc Tây Nguyên hoang
dã từng hiện lên qua khảo cứu
của G.Condominas đang trở về
trong trí tưởng tượng của người
tìm về Sar Luk, dù Sar Luk hôm
nay đang sống động trong một
hình ảnh khác, tươi mới và khá
giả. Nhưng giữa những nương
rẫy bát ngát cà phê, giữa những
mái nhà xây mới khang trang,
dòng hoài niệm về quá khứ trôi
trong ánh mắt của những người
già như Ywan R’tung vẫn lắng
đọng những khoảnh khắc buồn.
Cũng phải thôi, già Ywan là “pho
sử sống” của một thời săn bắt
hái lượm, lang thang rừng nọ núi
kia với chiếc gùi trên vai và xà
gạt trên tay, già buồn là phải. Già
buồn và lo văn hóa của người
M’nông Gar mai một, lứa trẻ
đang lãng quên dần những giá trị
cổ truyền.
Nhưng tôi muốn nói với người
già M’nông Gar rằng, như dòng
chảy ngàn đời của K’rông Nô ở
phía chân làng, đã là văn hóa tộc
người cũng như mùa xuân của đất
trời vậy, không bao giờ chết, mỗi
sớm mai mùa mới sẽ thức dậy,
khỏe tươi. Dòng chảy đó đã từng
âm thầm tiếp nối từ vọng âm tiếng
đàn đá hơn 3.000 năm trước mà
những người như G.Condominas
đã tìm ra với tiếng đồng của cồng
chiêng đương đại. Giai điệu của
đá ngàn năm và đồng trăm năm
cùng ngân lên trong một thang
âm. Nếu ta yêu, nếu ta biết lắng
nghe với tất cả tâm hồn, sẽ cảm
nhận rõ ràng sức sống vĩnh hằng
và bất tận của vùng văn hóa độc
đáo Tây Nguyên.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

“Chim én liệng trời cao” Khúc tráng ca nơi núi rừng Tây Bắc
Ở tuổi ngoại bát tuần, nhà văn Ma Văn
Kháng vừa cho ra mắt tác phẩm gần
400 trang sách phát triển từ truyện
ngắn Chim én của ông khởi bút gần nửa
thế kỷ trước. Tác phẩm viết về đất và
người Tây Bắc vẫn luôn là thế mạnh của
nhà văn bậc thầy này. Trên văn đàn Việt
Nam, có lẽ hiếm tác giả có sức viết dẻo
dai, bền bỉ như nhà văn Ma Văn Kháng.
KHÔI NGUYÊN THẢO

T

ác giả từng là giáo viên dạy Văn và
hiệu trưởng một trường cấp ba tại tỉnh
Lào Cai. Hơn 20 năm tuổi trẻ gắn bó
với vùng đất này, dường như cuộc sống, văn
hóa của người dân vùng núi rừng Tây Bắc
đã trở nên máu thịt trong ông. Bút danh Ma
Văn Kháng khiến nhiều độc giả tưởng rằng
đây là nhà văn miền núi, người dân tộc thiểu
số, chứ ít ai nghĩ ông là nhà văn Hà Nội gốc,
tên thật là Đinh Trọng Đoàn, sinh ra tại làng
Kim Liên, quận Đống Đa, một ngôi làng cổ
của Hà Nội.
Ông từng chia sẻ: “Linh giác đây là vùng
đất, vùng thẩm mĩ đầy bí ẩn đã mê hoặc tôi
ngay từ khi tôi vừa đặt chân lên mảnh đất
Lào Cai, vùng địa đầu của Tổ quốc. Gọi linh
giác có lẽ là chính xác vì lúc đó tôi 18 tuổi,
vậy mà lại đinh ninh rằng ở vùng đất này,
mình sẽ làm được cái gì đó để lập thân, lập
nghiệp và có ích cho đời, thế có lạ không?”.
Chim én liệng trời cao là khúc ca đẹp,
hùng tráng về cuộc chiến đấu chống thực
dân Pháp của người dân vùng núi rừng Tây
Bắc khoảng thời gian cuối những năm 40,
đầu những năm 50 của thế kỷ trước.
Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại địa bàn
Cam Đồng - một xã gồm bốn thôn người
Tày và một thôn U Sung trên núi cao thuần
người Dao. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ,
sự trưởng thành của người dân về tư tưởng
và tinh thần đấu tranh cách mạng thể hiện
xuyên suốt qua nhân vật Tiển. Từ một cậu
bé ở bản quê Cam Đồng hằng ngày ngồi
trên lưng trâu, ngắm “bầy chim én cất tiếng

HỒ SƠ TƯ LIỆU

THƠM QUANG

Đ

ại Nam thực lục là bộ sử lớn, do
Quốc sử quán triều Nguyễn biên
soạn, gồm hai phần tiền biên và
chính biên, ghi chép các sự kiện xảy ra dưới
triều Nguyễn qua 9 đời chúa và 13 đời vua
Nguyễn. Từ bộ Đại Nam thực lục tiền biên
đến bộ Đại Nam thực lục chính biên đệ lục
kỷ hiện vẫn còn ván khắc và đang được lưu
giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Tuy
nhiên, bộ Đại Nam thực lục chính biên đệ
lục kỷ tục biên vì chiến tranh xảy ra nên
chưa kịp khắc in, chỉ còn bản chép tay được
tìm thấy ở bên Pháp và được Nhà nghiên
cứu Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu. Trong
bộ sử này có rất nhiều chi tiết ghi chép về
tỉnh Lâm Viên xưa.
Tỉnh Lâm Viên hay còn gọi là tỉnh
Langbiang, được thành lập vào ngày
6/1/1916 bao gồm Đà Lạt mới lập lại và
Di Linh tách ra từ tỉnh Bình Thuận, tỉnh lỵ
được đặt tại Đà Lạt. Trước khi chưa đặt tỉnh,
tỉnh lâm Viên có tên gọi là sở Lâm Viên, lệ

Bìa tiểu thuyết “Chim én liệng trời cao”
của nhà văn Ma Văn Kháng.

rộn vang trên bầu trời sớm mai”, thổi sáo
trúc bài “Chim én liệng trời cao”, Tiển sớm
gia nhập vào hàng ngũ những người làm
cách mạng, trở thành chiến sĩ liên lạc và
trưởng thành cùng sự phát triển của cách
mạng trên mảnh đất quê hương.
Cuộc đời Tiển cũng giống như những con
chim én khao khát được tung cánh trên bầu
trời tự do, bất chấp bão giông cuộc đời, bất
chấp sự kìm kẹp của bè lũ tay sai tàn bạo khét
tiếng núp bóng thực dân xâm lược. “Những
con chim én có tài bay liệng đáng được xếp
vào bậc cao thủ... Khi lao vun vút như những
mũi tên. Lúc dang rộng đôi cánh xoay vòng
êm ả. Bầy sinh vật lông vũ lúc này như muốn
chứng tỏ mình mới thật sự là những kẻ có đặc
quyền tự do, vừa tài ba vừa mạnh mẽ nhất thế
gian. Mình là kẻ có sức mạnh chinh phục cả
bầu trời, bất chấp cả gió mưa giông bão”.
Trong tác phẩm, nhà văn Ma Văn Kháng
khắc họa sinh động nỗi cơ cực của bà con
miền núi dưới sự áp bức, bóc lột của lý
trưởng Vi Văn Tăm thâm hiểm, tên đồn Tây
Brusex tàn bạo, tổng Ngao hung ác khét
tiếng, Vi Văn Dẻn lươn lẹo... Hết thuế thân,
người dân phải lo nộp thóc gạo, lợn gà cho

đồn Tây, rồi bọn cai trị lại “lấy nước chạy cối
ngàn độc quyền xay xát thóc gạo, không cho
dân lấy nước làm ruộng”, ruộng tốt thì chúng
chiếm cả, chỉ để lại cho dân những mảnh cằn
cỗi. Có những người như anh Lẳng, bà cụ
Trì phải ở đợ cho lý trưởng cả đời không trả
hết nợ. Thanh niên trai tráng thì bị dồn đi phu
đi lính phải bỏ mạng, hoặc “may mắn trở về
được thì chỉ còn cái xác người”.
Tác phẩm cũng ca ngợi những chiến sĩ
cách mạng dũng cảm, tài ba, những người
tiên phong đến với vùng rừng núi Tây Bắc
để giác ngộ cách mạng cho bà con, cùng
người dân đánh giặc như anh Tố, Trần Hòa,
hay Kim - “anh chàng tiểu tư sản học sinh
rất khoái trò phiêu lưu mạo hiểm”.
Những mối tình thầm lặng, e ấp tựa bông
hoa rừng buổi sớm mai như mối tình anh Tố
- chị Va, mối tình giữa Tiển và Phin... khiến
tác phẩm thêm nhiều sắc màu sống động.
Nhà văn Ma Văn Kháng cũng dành nhiều
trang viết đẹp về thiên nhiên núi rừng Tây
Bắc hùng vĩ, với “nắng sớm phết lớp quang
dầu bóng bẩy trên các chóp núi, hồng dâng
cả một vùng rừng trúc”, với những “ngọn
núi là đứng mãi ở lưng trời và những cánh
rừng là trải ra mênh mang xanh mướt”; hay
hình ảnh, hương vị đầy sức sống khi mùa
cốm tới: “Nếp đã vào đòng được hơn một
tuần trăng, phổng phao từng chuỗi hạt, vít
cong ngọn mỗi thân lúa. Bầy én đã chuyển
cư, nhưng chèo beng lại về từng bầy. Những
con chèo beng lông xanh bóng, đuôi xẻ đôi,
dập dờn cặp cánh lượn, cất tiếng hót liên
hồi giữa làn hương sữa thơm tỏa lên mỗi lúc
một ngào ngạt từ mỗi khu đồng”.
Chim én liệng trời cao góp phần làm
phong phú thêm dòng sách văn học chiến
tranh cách mạng, giúp độc giả hiểu thêm về
chặng đường gian khổ mà không kém phần
oai hùng của những người lính bộ đội Cụ
Hồ và nhân dân Tây Bắc trong giai đoạn
gây dựng lực lượng, chống lại âm mưu bành
trướng của thực dân xâm lược. Tác phẩm
cũng ngợi ca những con người chân chất,
mộc mạc nhưng can đảm, nhanh trí, hết
lòng vì sự nghiệp chung. Đọc tác phẩm, độc
giả còn được đắm mình trong vẻ đẹp hùng
vĩ, nên thơ và những nét văn hóa đậm đà
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Nhớ phượng
Sáng nay
bỗng dưng ngồi nhớ phượng
hè ở đây không có phượng hồng
chỉ có rừng thông chạm da thịt thông
và gió núi
cứ chui vào lòng phố núi
chiều mưa nghiêng hắt bóng người lầm lũi
đưa tay vuốt mặt tuột mùa phượng xưa
tình lớn quá chỗ nào trú được mưa
nên cứ để nỗi nhớ về trần trụi
dù gốc phượng xưa có lấp tên trầy tuổi
dẫu có tên ai đè lên dấu khắc đầu đời
ta muốn chạy về lượm cánh phượng rơi
ép vào lòng bàn tay, thay trang lưu bút
Nhớ phượng
núi đổ mưa như trút
quá khứ thơm tho
sách vở khai trường
lòng mới toanh
thuở chưa có mùi hương
có ai lật
dấu nằm xưa
nhớ phượng

bản sắc của vùng núi rừng Tây Bắc.
Tác phẩm được thai nghén gần nửa thế kỷ,
kết tinh văn tài, bút lực của nhà văn Ma Văn
Kháng, có lẽ cũng là món nợ ân tình mà ông
trả nghĩa cho “vùng đất thẩm mỹ” của mình.
Với hàng loạt tác phẩm có giá trị về cả
đề tài miền núi lẫn cuộc sống thời đổi mới,
nhà văn Ma Văn Kháng đã để lại dấu ấn sâu
đậm trong lòng độc giả: Vùng biên ải (tiểu
thuyết, 1983); Mùa lá rụng trong vườn (tiểu
thuyết, 1985); Côi cút giữa cảnh đời (tiểu
thuyết, 1989); Đám cưới không có giấy giá
thú (tiểu thuyết, 1989); Chó Bi, đời lưu lạc
(tiểu thuyết, 1992)...
Ông nhận được nhiều giải thưởng cao quý
trong sự nghiệp sáng tác: Giải thưởng Văn
học ASEAN năm 1998, Giải thưởng Nhà
nước về văn học - nghệ thuật năm 2001,
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ
thuật năm 2012 cho các tác phẩm Truyện
ngắn chọn lọc, Mưa mùa hạ, Côi cút giữa
cảnh đời, Gặp gỡ ở La Pan Tẩn.

Tỉnh Lâm Viên xưa qua chính sử triều Nguyễn
Trong khối tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có
khá nhiều tư liệu liên quan đến Đà Lạt - Lâm Đồng xưa. Bên cạnh tài liệu tiếng
Pháp thuộc phông Tòa Khâm sứ Trung kỳ, chúng tôi cũng xin được cung cấp thêm
một số thông tin quan trọng về tỉnh hạt Lâm Viên xưa được ghi chép trong các
bộ chính sử của triều Nguyễn. Qua đó, giúp các nhà nghiên cứu cùng độc giả hiểu
thêm về thời kỳ mà địa bàn được gọi tên là tỉnh Lâm Viên.
thuộc vào vùng đất Ninh Thuận. Trong sách
Đại Nam thực lục chính biên đệ lục kỷ tục
biên, quyển 13, điều 1084 có ghi chép rằng:
“Tháng 12 năm Tân Sửu (1901), bắt đầu đặt
huyện Tân Quan đạo Ninh Thuận (sở Lâm
Viên đạo ấy có nhiều Man đinh, địa thế dài
rộng), Quản đạo Nguyễn Văn Thụy xin đặt
riêng làm một huyện để tiện quản trị, vua
cho như lời xin. Lại lấy Man trưởng thứ
nhất tên Nhú làm Tri huyện, Man trưởng
thứ hai tên Ỷ làm Bang biện, chế cấp kiềm
ký để làm việc”.
Sau một tháng thành lập tỉnh, tức là vào
tháng 2 năm Bính Thìn, niên hiệu Duy
Tân thứ 10 (1916), bắt đầu cho đặt chức

Tri huyện người Việt ở tỉnh Lâm Viên.
Lúc đầu, Khâm sứ đại thần Charles có bàn
rằng: “Lâm Viên trước đây lệ vào tỉnh Bình
Thuận, án kiện do tỉnh ấy xử đoán. Nay
Lâm Viên đã đặt riêng thành một tỉnh, việc
tù tụng, hình chính ắt phải định rõ thể lệ ngõ
hầu tiện tuân theo. Bèn bàn nghĩ đặt một Tri
huyện người Việt ở tỉnh mới Lâm Viên phối
hợp với Tri huyện người Man đã đặt để giúp
đỡ Trú sứ tỉnh ấy. Phủ Phụ chính tâu lên,
vua chuẩn cho thi hành”. Ngoài ra, để thuận
tiện cho công việc, vua còn chuẩn bàn cấp
cho Tri huyện người Việt ở tỉnh Lâm Viên
một quả ấn, kiềm. Quả ấn khắc các chữ
“Lâm Viên Nam Tri huyện” và kiềm khắc

hai chữ “Lâm Viên”.
Đến tháng 3, thị xã Lâm Viên được thiết
lập. Ban đầu, Hội đồng nhiếp chính vua
Duy Tân cho rằng địa thế Lâm Viên rộng
rãi, khí hậu mát mẻ, tương lai có thể thành
nơi đô hội đông đúc, đã đặt riêng làm một
tỉnh. Lúc ấy nghĩ đặt thêm ở xứ Đà Lạt một
thị xã và dinh thự nhà cửa, cùng công sảnh
biện sự Đông Dương đều lần lượt xây dựng,
còn nhân dân như có ai muốn tới ở đất quan
phòng quanh thành, xây dựng nhà cửa làm
ăn sinh sống cũng cho, vua chiểu theo lời
nghị mới tuân hành”. Trước đó, vào năm
Nhâm Tý (1912), vua Duy Tân có cử Phụ
chính đại thần là Trương Như Cương, Cao
Xuân Dục cùng Khâm sứ đại thần Mahé tới
Lâm Viên khảo sát. Lúc trở về, Khâm sứ
đại thần Mahé mang theo một quyển sách
nói về việc trồng trọt do sĩ nhân người Pháp
Coquerel ở Sài Gòn trước tác dâng lên vua
ngự lãm.
Ngày 31 tháng 10 năm 1920, Toàn quyền
Đông Dương ra Nghị định xóa bỏ tỉnh
Lâm Viên,...
XEM TIẾP TRANG 11
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Khai thác lợi thế du lịch Lâm Đồng - Khánh Hòa
giai đoạn mới
Lâm Đồng và Khánh Hòa có lợi thế tự nhiên khác biệt, là điều kiện rất tốt trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung và
trong liên kết, thu hút khách du lịch nói riêng. Hai địa phương đã duy trì liên kết trong hợp tác phát triển du lịch từ năm 2011, và
luôn vận động để mối quan hệ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế và khai thác được lợi thế riêng có để tour du lịch “một hành
trình - hai điểm đến” ngày càng hấp dẫn.
Ông Trần Minh Đức
Công ty Du lịch
Long Phú

Nguồn khách phía Bắc vào đang
chiếm khoảng 40%, nguồn khách
inbound (khách du lịch vào Việt Nam)
đang ngày càng nhiều. Sắp tới, Khánh
Hòa mở đường bay đến Siêm Rệp
(Campuchia), lượng khách inbound sẽ
tăng nhiều hơn. Lượng khách lẻ (không
mua tour của các hãng du lịch rất nhiều),
khoảng 40%, vì vậy, họ cần thông tin
về nơi ăn, nơi ngủ, nơi vui chơi… cũng
là cách để chúng ta thu hút khách. Năm
trước, Công ty Long Phú đã đưa ra sản
phẩm tour nối 2 địa phương khá hiệu
quả là “thưởng trầm thử yến” (Nha
Trang) và “say rau, ngắm hoa” (Đà Lạt).

Ông Trương Văn Thọ

Công ty Cổ phần
Charter Du lịch
Việt Nam,
Chi nhánh Khánh Hòa

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - điểm đến mới rất ý nghĩa tại Nha Trang. Ảnh: L.H
LÊ HOA

N

gày càng tích lũy
những thành công
trong xây dựng thương
hiệu du lịch Đà Lạt và
Nha Trang, gần 10 năm qua, với
những thuận lợi về vị trí địa lý,
mối quan hệ hợp tác hai bên được
cụ thể hóa bằng nhiều chương
trình giữa các doanh nghiệp, các
cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp
hội Du lịch trong xúc tiến, quảng
bá, kết nối tour tuyến, hợp tác lưu
trú và ăn uống và đặc biệt tạo dấu
ấn cho tour du lịch “một hành
trình - hai điểm đến”...
Bước sang giai đoạn mới trong
chương trình hợp tác (2016-2020),
với nhiều thay đổi về cơ chế, chính
sách, thị trường, thị phần... ngành
du lịch giữa hai địa phương đã có
nhiều hoạt động thiết thực, như
trao đổi kinh nghiệm về tổ chức
đấu giá thu tiền sử dụng đất đối
với các dự án đầu tư du lịch; về gia
hạn dự án, kinh doanh bất động
sản du lịch (biệt thự nghỉ dưỡng,
căn hộ du lịch, thu hút và quản lý
khách du lịch Trung Quốc).
Ngành du lịch Lâm Đồng và
Khánh Hòa phối hợp đón các
đoàn Famtrip từ các thị trường
Mỹ, Úc, Đức, Phần Lan đến
khảo sát sản phẩm du lịch của hai
địa phương; cũng như phối hợp
trong công tác quảng bá hình ảnh,
thông báo các sự kiện du lịch của
hai tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện
cho doanh nghiệp hai tỉnh ký kết
các hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tại điểm du lịch
“Nhà Yến
Nha Trang”,
du khách
được tham quan
mô hình làm tổ
của chim yến,
quy trình trồng
- thu hái sơ chế tổ yến.

Mặc dù Hải quan và an ninh ở Đà Lạt
rất tốt, nhưng Công ty không cho xe chở
khách đến Đà Lạt về sau 3h30’ chiều
vì đường nhiều sương mù sẽ tiềm ẩn
nguy hiểm; thậm chí, ngày mưa xe phải
đi đường đèo Sông Pha. Công ty đưa
khách tuyến Sài Gòn - Mũi Né - Đà Lạt
- Nha Trang, nhưng chỉ sử dụng một nhà
hàng, vì chưa có sự kết giao chặt chẽ
giữa hai bên, nên thực sự chưa tiếp cận
với các nhà hàng khác tại Đà Lạt. Vấn
đề khách sạn cũng đang khó vì lượng
khách đông, khách sạn nhỏ - ít phòng,
phải ở rải nhiều nơi rất bất tiện.

Ảnh: L.H

và tổ chức khai thác du lịch đặc
trưng, như Lâm Đồng khai thác
các chương trình du lịch biển tại
Nha Trang, còn Khánh Hòa khai
thác các tour du lịch thể thao mạo
hiểm tại Đà Lạt...
Năm 2017, các doanh nghiệp
lữ hành Khánh Hòa đã đưa
khoảng 230 ngàn lượt khách du
lịch trong và ngoài nước đến Đà
Lạt. Nhưng, theo ghi nhận của
nhiều đơn vị, lượng khách quốc
tế từ Nha Trang lên Đà Lạt chỉ
khoảng 30% có nhu cầu lưu trú.
Ông Bùi Quốc Đại - Công ty
Anex chuyên tổ chức các tour
du lịch cho khách Nga sang Việt
Nam, nhận xét: Do điều kiện tự
nhiên tại Đà Lạt có nét tương
đồng với Nga, Lâm Đồng chưa
có sản phẩm du lịch chuyên biệt
thu hút khách Nga và Quốc lộ
27 nhiều đoạn xấu... nên khách
chỉ đến để đi xem 1 lần và chưa
có gì để thu hút du khách quay

trở lại. Từ tháng 12/2016, đường
bay Vũ Hán - Đà Lạt và ngược
lại của Hãng hàng không Vietjet
với tần suất 3 chuyến/tuần đã gia
tăng lượng khách Trung Quốc
đến hai địa phương, nhưng tỷ lệ
lưu trú tại Đà Lạt vẫn thấp hơn.
Trong Hội nghị đánh giá kết
quả hợp tác phát triển du lịch
giữa hai tỉnh Lâm Đồng và
Khánh Hòa vừa được tổ chức,
bàn về việc thu hút và giữ chân
du khách, các doanh nghiệp đều
khẳng định, chỉ có thể bằng chất
lượng dịch vụ, kết hợp nhiều loại
hình du lịch. Chẳng hạn, tham
quan kết hợp với nghỉ dưỡng,
du lịch kết hợp với trải nghiệm,
như tắm bùn, đánh cá, nuôi tôm
tại Nha Trang; hay tham quan
và mua sắm dược phẩm, trải
nghiệm trồng rau hoa, tham gia
tour du lịch thể thao mạo hiểm,
đi bộ leo núi và ngủ đêm trên
đỉnh núi Lang Biang tại Đà Lạt...

Chính sách giá và tăng cường
liên kết qua từng thời điểm, hay
tìm kiếm nguồn khách mới cũng
là những vấn đề thiết thực được
hai bên đề cập đến để có những
dịch vụ bổ trợ hợp lý giữ chân du
khách qua việc thỏa mãn nhu cầu
của họ. Tuy nhiên, mặc dù khẳng
định doanh nghiệp du lịch cần
chủ động tổ chức kinh doanh và
khai thác tour tuyến, nhưng doanh
nghiệp không thể một mình đi
xa được. Đó là ý kiến của ông
Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ
tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa:
Vai trò chủ đạo là của nhà nước.
Vì hai bên chung sản phẩm du
lịch liên kết qua việc kết nối từng
sản phẩm của mỗi bên, nên phải
có sự hợp tác điều phối của cơ
quan nhà nước để tạo thành chuỗi
và phát triển thị trường ra nước
ngoài thì mới mang lại lợi ích
thiết thực và tính cạnh tranh về
giá cũng như chất lượng.

Ông Huỳnh Lam Sinh
Trạm dừng chân
Suối Đá - Hòn Giao

Khi mới xây dựng trạm dừng chân
cách đây hơn 10 năm, mỗi ngày chỉ có
vài lượt khách, nay cả ngàn lượt khách.
Nên tìm một cái tên phù hợp cho đường
đèo nối Đà Lạt với Nha Trang, vì cái
tên đèo Khánh Lê không gợi nhớ gì
cho Đà Lạt và Nha Trang cả. Khách du
lịch nước ngoài gọi là con đèo Omega
vì nó có những khúc cong rất đẹp và
rất nguy hiểm. Đèo có độ dài 29 km
trong giấy tờ, nhưng thực tế dài hơn vì
phần dốc nguy hiểm, đã xảy ra tai nạn,
không nằm trong độ dài quy định của
đèo, khiến lái xe - nhất là lái xe ở tỉnh xa
đến chủ quan. Mỗi đầu đèo đều nên có
bảng cảnh báo nguy hiểm, độ dài và độ
dốc, cũng như đường dây nóng để hỗ trợ
thông tin cho khách.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

HẢI YẾN

Để lại ấn tượng đẹp
Chị Phạm Thị Luyến từ Trường
THCS Nguyễn Du, huyện Đạ
Tẻh lên Đà Lạt, đến Phòng PC64
để làm thủ tục thay con dấu mới.
Chị đại diện nhà trường đi làm
con dấu bởi Công đoàn cơ sở nhà
trường trước đây trực thuộc Công
đoàn giáo dục, nay chuyển về trực
thuộc Liên đoàn Lao động huyện.
Theo quy định, để làm xong thủ
tục này sẽ hết 3 ngày, song thiếu
úy Nguyễn Thị Thanh Nga đã
nhanh chóng tiếp nhận và trình
lãnh đạo, nhanh chóng thực hiện
các bước cần thiết theo đúng trình
tự nhưng đã giảm xuống thời gian
còn 1 ngày để hoàn tất và giao dấu
cho chị Luyến. Bởi thời gian được
rút ngắn chỉ còn 1/3, chị đã hoàn
thành công việc được nhà trường
giao trong một chuyến đi ngắn,
cộng với thái độ tiếp đón ân cần
của các chiến sĩ trẻ nơi đây đã tạo
ấn tượng rất đẹp đối với chị Luyến
về PC64 nói chung, bộ phận tiếp
dân nói riêng.
Khác với chị Luyến, chị Triệu
Thị Nhi (Đinh Văn, Lâm Hà) đến
PC64 để xác nhận số chứng minh
nhân dân cũ với mục đích làm thủ
tục gia hạn quyền sử dụng đất do
chị đứng tên chủ sở hữu. Đường
xa, chị nhờ người cháu chở tới.
Với sự hướng dẫn tận tình, chu
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Những chiến sĩ trẻ gần dân

Nếu đã từng tiếp xúc với các cán bộ, chiến sĩ nói chung và lực lượng chiến sĩ trẻ nói riêng tại Phòng
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an Lâm Đồng, rất nhiều người dân vui
vẻ nhận xét rằng thái độ tiếp dân, tác phong làm việc của tập thể công an nơi đây đã đem lại sự hài
lòng, niềm tin về phong cách của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”.
đáo, niềm nở của các chiến sĩ trẻ,
dù vẫn còn một số thủ tục cần
hoàn tất nhưng chị rất vui vẻ để
thực hiện các yêu cầu cần thiết.
Đại tá Trương Ngọc Thành,
Trưởng phòng PC64 cho biết,
do tính chất công việc, đơn vị bố
trí các chiến sĩ trẻ có năng lực,
phẩm chất, tinh thần trách nhiệm
cao làm việc tại bộ phận tiếp dân.
Lãnh đạo đơn vị thường xuyên
quan tâm, tăng cường rèn luyện để
các chiến sĩ trẻ cùng cán bộ, chiến
sĩ toàn đơn vị thực hiện cuộc vận
động Xây dựng phong cách người
Công an tỉnh Lâm Đồng bản lĩnh,
nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Góp phần cải cách
thủ tục hành chính
Chi đoàn PC64 hiện có 36 đoàn
viên với 9 đoàn viên nữ, trong đó
đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn
là 32. Đoàn viên hiện làm việc tại
7 đội nghiệp vụ trực thuộc phòng.
Qua quá trình công tác, xử lý
công việc, nhiều đoàn viên đã có
những đóng góp để cùng tập thể
đơn vị thực hiện công tác cải cách
thủ tục hành chính hiệu quả, tạo
thuận lợi cho người dân một cách

việc đi lại nhiều lần của công dân,
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện có hiệu quả việc khắc,
trả con dấu theo cơ chế liên thông
một cửa...
Hình ảnh những người chiến
sĩ Công an nhân dân trẻ càng
gần gũi hơn khi Chi đoàn PC64
đã có những hoạt động tình
nguyện thiết thực. Năm vừa qua,
Chi đoàn đã phối hợp với Đoàn
Thanh niên, Hội Phụ nữ Công
an huyện Lạc Dương tổ chức
chương trình “Ấm áp mùa đông”,

thăm, tặng quà cho 183 học sinh
nghèo giá trị 20 triệu đồng. Cứ
vào ngày thứ sáu đầu tiên của
tháng, Chi đoàn phối hợp với
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa
khoa tỉnh tổ chức phát những suất
cháo từ thiện nóng hổi đến bệnh
nhân và người nhà bệnh nhân ở
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Thượng úy Võ Thị Quỳnh
Hoa - Bí thư Chi đoàn PC64 cho
biết, đoàn viên chi đoàn công tác
ở nhiều đội khác nhau, do yêu
cầu công tác và tình hình thực tế
của đơn vị nên một số đồng chí
kiêm nhiệm nhiều công việc và
thường xuyên đi công tác. Dù
vậy, với việc đề ra kế hoạch hợp
lý và triển khai chặt chẽ nên chi
đoàn đã tập hợp được sức trẻ, tính
xung kích của đoàn viên là những
chiến sĩ Công an nhân dân. Đánh
giá về hoạt động của Chi đoàn,
Đại úy Phan Văn Phú - Bí thư
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Lâm Đồng cho biết, Chi đoàn
PC64 là chi đoàn hoạt động khá
tốt trong tổng số 23 cơ sở đoàn
và 12 Đoàn Thanh niên Công an
12 huyện, thành phố trực thuộc
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
Các bạn trẻ đã xung kích thực
hiện cải cách thủ tục hành chính,
thực hiện tốt các công trình, phần
việc thanh niên, xây dựng hình
ảnh đẹp về người chiến sĩ Công
an nhân dân...

Hồi đó, cả ngựa và xe chừng
một cây vàng. Hồi đó, mờ sáng là
từng đoàn ngựa kéo nhau đi. Hồi
đó người dân nghe tiếng lộc cộc
trên đường là biết trời sáng. Hai
người đàn ông vẫn mơ tưởng về
một thời “lối xưa xe ngựa”. Kỷ
vật còn lại của ông Hùng chính là
những chiếc hàm thiếc của ngựa.
Khoảng năm 1990 mỗi chiếc hàm
thiếc ngựa được đặt hàng ở TP Hồ
Chí Minh có giá lên đến 300 đến
400 nghìn đồng. Chỉ những chủ
ngựa có điều kiện mới “tậu” cho
ngựa quý của mình hàm thiếc làm
bằng thép không gỉ (inox), số còn
lại bằng thép thường do người địa
phương làm là chính.
Nuối tiếc duy nhất của hai người
đàn ông một thời với ngựa chính là
mai này D’Ran phát triển du lịch
thì tìm đâu ra ngựa nữa, rồi những
chiếc xe thổ mộ chở khách đi trong
sương sớm D’Ran. Nghe hai ông
nói chuyện, vừa rồi có người ở
Đắk Lắk sang tìm hai ông để nhờ
giúp mua ngựa và huấn luyện ngựa
cho họ, nghe bảo là làm du lịch
sinh thái gì đó. Đến đây, hai người
mới thấm thía câu chuyện, rồi biết
sao sau này, gần đây thôi D’Ran
cũng sẽ có những chuyến xe ngựa
men theo vườn hồng như đi vào
“lối xưa thu thảo”...
Nói đến hồng, một loài cây đặc
trưng và có “thương hiệu” của
D’Ran. Theo báo cáo của UBND
thị trấn D’Ran thì trong năm 2017,
hồng ở D’Ran còn khoảng 997 ha,
giảm 15 ha so với năm 2016, lý do

cây hồng bị giảm diện tích chính
là người dân đang chuyển đổi sang
các loại cây ngắn ngày.
Tôi đến D’Ran không trùng vào
mùa hồng trĩu quả, nhưng phần
nào cảm nhận được sự hiện diện
của loài cây này trong đời sống
của người dân. Phải khẳng định
rằng đa số nhà dân nào ở D’Ran
cũng có hồng, không vườn lớn,
vườn nhỏ thì cũng một vài cây ở
trong khoảng sân của mình. Người
dân ở đây xem hồng không chỉ
là một loài cây ăn quả, mang lại
giá trị kinh tế mà tựa hồ như biểu
tượng, tương tự như nhắc đến
Đà Lạt thì xứ sở của thông reo vi
vu, nhắc đến D’Ran thì nhắc đến
những mùa hồng thơm thảo vậy.
Ông Nguyễn Đây, sinh năm
1954, quê gốc ở Bình Thuận,
sống ở mảnh đất D’Ran này
cũng ngót nghét mấy mươi năm,
nay con cháu đã đề huề. Vườn
hồng của ông có diện tích 5 sào,
khoảng 150 gốc. Bệnh tật đã làm
ông không còn được nhanh nhẹn
như xưa, giờ đây thời gian rảnh
rỗi, ông đều ngồi bên những gốc
hồng như người bạn tâm tình,
để nghe tiếng xào xạc của lá, dư
hương của những mùa hồng ngon
ngọt. Điều làm ông trăn trở chính
là cho dù giá cả thế nào thì cũng
phải giữ lại những vườn hồng để
mà còn chút gì để nhớ.
Rồi một ngày... D’Ran sẽ được
nhiều người biết đến hơn với thị
trấn của “lối xưa xe ngựa” men
theo những vườn hồng trĩu quả.

Chiến sĩ trẻ tiếp công dân đến liên hệ công việc. Ảnh: H.Y

thiết thực. Có thể kể đến trong
việc cấp phát và quản lý chứng
minh nhân dân (CMND) đã thuận
tiện hơn khi được phối hợp với
Bưu điện chuyển phát CMND đến
tay người dân khi công dân có yêu
cầu; xác nhận số CMND giảm từ
10 ngày trước đây nay xuống còn
7 ngày. Trong công tác quản lý
con dấu và ngành nghề kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự: khi
tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thủ tục, cán
bộ chiến sĩ tiến hành giải quyết
ngay trong ngày nhằm hạn chế

D’Ran hoài cổ
Thị trấn D’Ran (Đơn Dương)
với những chuyến xe thổ mộ
đã không còn, lối xưa xe ngựa
đã biến mất, nhưng may thay
người dân ở đây vẫn còn những
vườn hồng “thu thảo”.
ĐỨC TÚ

B

uổi sáng, tôi cố gắng đến
D’Ran thật sớm, sớm đến
mức những giọt sương
vẫn chưa bị ánh mặt trời thiêu
đốt. Những con người thân
thương ở D’Ran chào đón vị
khách bằng lời chào: Hỏi ngựa
à?. Thổ mộ à?.
Vâng. Thế thì phải gặp “Minh
bò”. Sao hỏi ngựa lại phải gặp
“Minh bò” hả mấy bác. Đơn giản
vì trước thì ông chuyên về ngựa,
giờ hết ngựa thì chuyển sang bò.
Gặp ông, một người đàn ông
ngoại ngũ tuần, vạm vỡ, khỏe
khoắn. Ông là Võ Đức Minh,
người được xem là am hiểu về
ngựa và xe ngựa của thị trấn
thương mến này. Lần giở trong ký
ức của mình, ông Minh kể: Trước
đây, khi đường sá còn khó khăn,
phương tiện giao thông chưa hiện
đại như bây giờ thì người dân ở
vùng này phải dùng đến ngựa. Có
trên 30 người làm nghề chạy xe
ngựa, những chuyến xe ngựa xuất
phát lúc mờ sáng, tiếng lộc cộc của
vó ngựa nện trên đường báo hiệu
một ngày mới ở D’Ran. Thường

Hàm thiếc ngựa được những người làm nghề chạy xe ngựa một thời ở D’Ran lưu giữ.
Ảnh: Đ.T

thì người dân ở vùng D’Ran bắt xe
ngựa để đưa nông sản lên Thạnh
Mỹ để mua bán, trao đổi, xong
xuôi họ lại mua nhu yếu phẩm cần
dùng hằng ngày cho gia đình.
Giờ thì thị trấn D’Ran không
còn ngựa nữa. Những chiếc xe
thổ mộ, xe ngựa chở khách ngày
xưa cũng không còn. Thời trai
trẻ, ông Minh từng là một người
đánh xe ngựa nổi tiếng ở xứ này,
rồi những cuộc đua ngựa tự tổ
chức giữa những chàng “cao
bồi miền D’Ran” làm người đàn
ông này không khỏi khắc khoải,
nhớ nhung. Giờ đây ông không
còn giữ lại được báu vật nào của
những tháng ngày rong ruổi trên
mình ngựa nhưng tâm trí lúc nào
cũng miên man các câu chuyện về

loài vật này khi có người hỏi tới.
Một phút trầm ngâm rồi chặc lưỡi:
Thời thế mà, thời của những “con
ngựa” chạy bằng xăng và diesel.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ.
Ông nhấc điện thoại gọi cho một
người đồng nghiệp một thời của
mình, ông Võ Hữu Hùng. Bên
kia đường dây, giọng một người
đàn ông: Gì chứ bàn về ngựa thì
đến ngay.
Nhưng câu chuyện của những
người đàn ông một thời rong ruổi
theo vó ngựa trên những triền cỏ
non D’Ran vẫn rôm rả như ngày
nào. Chỉ có điều, bắt đầu mỗi câu
chuyện luôn bằng từ: Hồi đó. Hai
từ này được hai người đàn ông
dùng như để tiếc nuối một thời
quá khứ, tiếc nuối một thời trai trẻ.
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Những người “thắp lửa” buôn làng
Nam Tây Nguyên, mùa dệt
những miền xanh. Giữa mênh
mông đại ngàn, thổn thức âm
giai bài ca Giữ ấm bếp hồng,
“dẫu nắng chói chang, đốt
cháy đôi vai trần, ta hãy cùng
nhau giữ ấm bếp hồng”...
MAI VĂN BẢO

G

iữa mùa nắng và gió,
thung thăng về với
buôn làng để được
nghe kể chuyện những
người “thắp lửa”. Có lẽ, nhờ họ
mà tiếng chiêng, tiếng kèn, điệu
vũ, cùng nét văn hóa của người
Churu được giữ gìn và lan tỏa.
Những tia nắng cuối ngày dần
tắt trên đỉnh núi thiêng Iamơnhi,
bà con dân tộc Churu, thôn Diom
A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn
Dương, Lâm Đồng xúng xính áo
hội, tề tựu về nhà văn hóa cùng
vui ngày hội buôn làng. Ngọn
lửa thiêng được thắp lên, đêm hội
kết nối cộng đồng bắt đầu. Âm
ba của chiêng (sar), trống (sơgơr)
quyện hòa cùng điệu rơkel (kèn
bầu) tấu khúc T’rumpô nhã nhặn,
khúc thức trong nhịp điệu mời
thần; Păhgơnăng tưng bừng, hối
hả mời mọi người nhập cuộc;
Arya gợi mở cuộc vui vào đêm
bất tận… Vòng xoang “nở” rộng,
nhịp chiêng ngân dài, chiêng chao
giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên
mừng mùa hội. “Tamya là múa.
Còn Arya, T’rumpô, Păhgơnăng,
Damtơra... là các vũ điệu. Đối với
người Churu, trong các sự kiện có
tính cộng đồng, cộng cảm, không
thể thiếu các điệu Tamya trên nền
nhạc cồng chiêng, rơkel… Đó là
lễ thức quan trọng trong đời sống
tâm linh, văn hóa cộng đồng người
Churu”, nghệ nhân Touneh Ma
Bio gợi mở.
Sinh ra và lớn lên trên miền
phong thổ có nhiều vũ điệu kỳ
ảo của người Churu, tuổi thơ
chênh chao trên lưng mẹ, Ma Bio
đã được ru giấc nồng bằng nhịp
chiêng vọng qua nhà dài, bằng
điệu rơkel Ryou anặh (ru con)
đong đưa len qua khe suối... Cô
gái miền sơn cước hấp thụ sinh
khí buôn làng và lớn lên giữa
không gian văn hóa mê đắm hồn
người. Có lẽ thế, nên khi vừa chập

Buôn làng Churu cùng vui ngày hội. Ảnh: M.V.B

chững lên bảy, lên tám, đôi tay của
Ma Bio đã gõ đúng nhịp chiêng,
đôi chân đã bước được vài điệu
Tamya theo trai gái trong làng.
“Sau đó hai năm, mình đã biết
chơi chiêng, đánh trống một cách
hồn nhiên, nhưng không hề lỗi
nhịp”, Ma Bio bộc bạch. Và từ đó,
hồn sar, nhịp sơgơr cùng những
điệu dân vũ Tamya truyền thống
của người Churu trở thành nhựa
sống của cô gái miền sơn cước.
Già làng Ya Bút thổ lộ: “Hồi
đó, nhiều thanh niên trong buôn
mình biết đánh chiêng, nhưng hầu
như không biết điệu. Có lẽ, Ma
Bio được Yàng phú cho cái khiếu
bẩm sinh nên cái chiêng, điệu vũ
cứ bám riết lấy nó. Giờ Ma Bio
đã trở thành người nổi tiếng cộng
đồng Churu mình, bởi nó có công
hồi sinh Tamya, nhờ đó mà tiếng
chiêng, điệu rơkel được ngân dài”.
Năm 2007, Ma Bio đứng ra thành
lập đội chiêng để truyền dạy cho
lớp trẻ trong buôn đánh chiêng,
đánh trống và các vũ điệu truyền
thống. Hơn mười năm ròng rã
truyền lửa, đến nay, buôn làng
Churu đã có những thế hệ tiếp nối
mạch nguồn văn hóa truyền thống.
“Hơn 70 đứa biết tấu chiêng, đánh
trống, hòa nhịp Tamya rồi, mình
vui lắm”, bà Ma Bio bộc bạch.
Mỗi điệu chiêng, điệu vũ của
người Churu đều gửi gắm một
thông điệp với thần linh, với rừng
xanh, với cộng đồng… trong
chính không gian thiêng của buôn
làng, không gian văn hóa nuôi

Vũ điệu Arya huyền thoại của người Churu. Ảnh: M.V.B

sống nó. Lòng người, hồn chiêng
và những vũ điệu Tamya mê hoặc,
quyện hòa, thao thiết, thì thầm
trong tiếng chiêng, điệu rơkel ngân
dài tận đỉnh núi. Trong ánh lửa
bập bùng, tôi nhận ra Ma Tham,
cô gái sơn cước mê kèn bầu. Ma
Tham là con gái già Ha Sen (thôn
Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn
Dương), người làm và chơi rơkel
nổi tiếng khắp vùng. Ma Tham
bảo, nhờ cha mà chị “thẩm” được
tiếng kèn bầu và chơi được nhiều
điệu. Năm nay 43 tuổi, nhưng thời
gian Ma Tham biết thổi kèn bầu
hơn hai phần ba tuổi chị. “Nhớ
ngày đầu tiên biết chơi rơkel, vui
lắm. Ngày đó, mình thường lén
lấy kèn bầu của cha ra tập, cảm
được gì thì thổi kiểu ấy. Sau này,
cha nhận ra năng khiếu mới chỉ

cho mình”, Ma Tham tâm sự.
Niềm vui của già Ha Sen được
nhân lên, khi cháu gái 12 tuổi Ma
Viên, con gái Ma Tham cũng đã
học từ mẹ và biết thổi nhiều điệu
rơkel của người Churu.
Giờ đây, Ma Tham là thành viên
nòng cốt trong đội cồng chiêng
buôn làng Churu, do Ma Bio làm
“nhạc trưởng”. Nhiều năm qua,
mỗi dịp xuân về, hay lễ hội văn
hóa của quê hương, đất nước,
đội chiêng của người Churu đều
được chọn tham gia biểu diễn,
góp phần mang nét văn hóa độc
đáo của đồng bào bản địa Nam
Tây Nguyên ra với cộng đồng, thế
giới. Có lẽ, qua tiếng chiêng, điệu
múa, những cái nắm tay thật chặt
trong vòng xoang đoàn kết, sự gắn
bó của bà con buôn làng ngày một

tượng chuyên rải tờ rơi, 2 công
ty, trong đó có 4 đối tượng được
xác định liên quan tới tín dụng
đen. “Có công ty có dấu hiệu cho
vay nặng lãi, tín dụng đen được
thành lập từ tháng 1/2018, nhưng
tới đầu tháng 5/2018, khi Công
an thành phố vào cuộc điều tra
thì tổng số tiền cho người dân địa
bàn (chủ yếu là người lao động,
sinh viên) công ty này cho vay
ước tính trên 5 tỷ đồng. Trong đó,
lãi suất thu trên số tiền cho vay 5
tỷ đồng lên tới 900 triệu đồng” thượng tá Trí cho hay.
Song song với các biện pháp

phòng ngừa, đấu tranh nạn cho
vay tín dụng đen, thượng tá Trí
cho biết lãnh đạo Công an TP Đà
Lạt đang khẩn trương phối hợp
với các đơn vị liên quan khác tiến
hành biện pháp khóa số điện thoại
trên tờ rơi quảng cáo sai phép cho
vay trên các trụ điện, bờ tường
trên địa bàn thành phố. Đồng thời,
đẩy mạnh việc truy xét các tổ
chức, cá nhân trên các tờ rơi quảng
cáo sai phép, cho vay nặng lãi,…
nhằm kéo giảm tới mức thấp nhất
nạn cho vay tín dụng đen trong
thời gian tới.

keo sơn, thắm thiết.
Ngày mới, nắng khỏa tràn trên
những cánh đồng. Không hẹn
trước, tôi tìm về buôn R’Lơm, xã
Tu Tra, huyện Đơn Dương, để
nghe già làng Ya Loan kể chuyện.
Năm nay già đã trải 73 mùa rẫy,
vẫn vẹn nguyên phong thái của
người thầy từng đứng lớp cấp tiểu
học. Bây giờ, người dân vẫn trìu
mến gọi ông là “thầy Ya Loan”,
bởi già luôn đau đáu với việc
bảo tồn và phổ biến chữ viết của
người Churu, không chỉ cho con
em buôn làng, mà cả những người
muốn tìm hiểu căn cơ văn hóa
Churu. Trong cái bắt tay thật chặt,
già bảo: “Để chủ trương, chính
sách của Ðảng, Nhà nước thấm
sâu ở các buôn làng thì phải hiểu
ngôn ngữ của họ. Không chỉ cán
bộ nói đồng bào nghe, mà cán bộ
cũng phải nghe cái bụng của đồng
bào nữa…”.
Từ năm 2005, già Ya Loan bắt
đầu hành trình nghiên cứu ngôn
ngữ của dân tộc mình. Ông cất
công tìm đến các buôn làng người
Churu ở Lâm Đồng để gặp những
người am hiểu chữ viết, nhờ họ giải
thích nghĩa của ngôn ngữ Churu
cổ, phục vụ công trình biên soạn
từ điển Churu - Việt của mình.
Giờ đây, cuốn từ điển gồm mười
nghìn từ thông dụng và những từ
ít dùng trong đời sống, sinh hoạt
của người Churu đã cơ bản hoàn
thành. “Cuốn từ điển này sẽ giúp
bà con Churu gìn giữ và phát huy
giá trị văn hóa của dân tộc, nhất là
với thế hệ trẻ”, già Ya Loan chia sẻ.
Cũng trong thời gian này, già Ya
Loan được mời thỉnh giảng các lớp
dạy tiếng Churu cho cán bộ, giáo
viên… do tỉnh Lâm Đồng tổ chức
và hàng trăm cán bộ, công chức địa
phương đã được phổ cập ngôn ngữ
Churu. Giờ đây, khi có dịp về với
bà con buôn làng Churu, lại được
nghe những chàng trai, cô gái miền
sơn cước ngâm nga những điệu dân
ca Churu trên nền nhạc cổ.
Chiều buông. Những nếp nhà đã
bập bùng bếp lửa. Mùi hương hoa
cải lướt thướt giữa đại ngàn. Chia
tay những người “thắp lửa” buôn
làng Churu, chợt thổn thức âm giai
Giữ ấm bếp hồng của Krajan Plin:
“Kìa trông vầng trăng trên cao, kìa
trông ngàn sao lung linh/Dẫu có
bão giông, thác lũ thét gào, ta hãy
cùng nhau giữ ấm bếp hồng…”.

Tín dụng đen nhắm tới sinh viên
Ngày 5/6, trong Hội nghị Giao
ban báo chí tháng 6/2018, thượng
tá Phan Tất Trí, Phó Trưởng Công
an TP Đà Lạt thông tin, thời gian
gần đây các tổ chức tín dụng có
màu sắc tín dụng đen nhắm tới các
đối tượng là sinh viên và người lao
động nghèo đang có chiều hướng,
diễn biến phức tạp trên địa bàn
thành phố.
Tình trạng tín dụng đen có dấu
hiệu gia tăng tại TP Đà Lạt từ
cuối năm 2017 tới nay, trong đó
các đối tượng tổ chức cho vay
nặng lãi chủ yếu đến từ các tỉnh
phía Bắc vào Chiêu trò quen

thuộc của nhóm người trên là rải
tờ rơi, dán khắp các trụ điện, bờ
tường,… tại các hẻm, đường phố
nơi có người lao động, sinh viên
tập trung sinh sống. Đồng thời,
để người dân vay tiền, các đối
tượng trên thường quảng cáo thủ
tục cho vay hết sức đơn giản, thời
gian cho vay nhanh, không cần
thế chấp,… nên đã thu hút được
nhiều người tham gia.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm
2018, đơn vị đã phối hợp với
Phòng Văn hóa thông tin thành
phố thu trên 2.000 tờ rơi quảng
cáo cho vay sai phép, xử lý 8 đối

C.THÀNH

Quảng cáo cho vay trả góp, vay theo ngày
được dán tại khu vực đường Phù Đổng
Thiên Vương (Phường 8, TP Đà Lạt), nơi
có nhiều sinh viên tập trung ở trọ.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG
DỌC ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC
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Lễ hội vật Cầu Bùn làng Vân
- nét văn hóa dân tộc độc đáo

Bạn cũ...
... Nhưng tớ rất vui vì cậu còn nhớ tớ là
thằng “Hoàng thưa thầy em quên vở”. Một
cái biệt danh đúng là khó quên. Riêng với
tớ, nó còn là một dấu ấn không thể phai mờ
về cuộc sống đầy mồ hôi, máu và nước mắt.
Hưng ngạc nhiên:
- Sao lại có máu và nước mắt? Ngày ấy
hình như cậu rất lười chép bài nên…
- Không phải thế. Cậu có biết là những
năm tháng ấy mẹ tớ phải bán máu mà vẫn
không đủ tiền mua vở viết và sách giáo
khoa cho tớ không? Vì vậy, một cuốn vở tớ
phải ghi gộp mấy môn học. Tớ không dám
mang lên cho thầy vì sợ bị phạt.
- Thật thế sao? Cái điều kinh khủng ấy mà
cho đến tận hôm nay tớ mới biết đấy.
Hoàng khẽ cười:
- Hồi đó cậu tập trung tâm trí vào chuyện

Quyết tâm...
... Trong khi đó, các làng hoa bạn tuy
thành lập sau nhưng lại đang có lợi thế
hơn về nhiều mặt vì được biết “đi tắt đón
đầu” trong thời kỳ mới. Còn Làng hoa Hà
Đông thì lại chậm chuyển đổi cung cách
làm ăn thực chất vẫn còn manh mún, nhỏ
lẻ theo quy mô hộ gia đình, nguồn lực đầu
tư rất hạn chế sang các hình thức kinh tế
hợp tác kiểu mới phù hợp hơn… Nhất là
nền sản xuất nông nghiệp của cả nước và
tỉnh nhà đang đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ cao, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
hàng hóa lớn gắn với yêu cầu phát triển
các hoạt động du lịch dịch vụ, đặt ra yêu
cầu bức thiết phải xây dựng làng hoa thực
sự trở thành “điểm đến” hấp dẫn của du
khách gần xa mỗi khi tới thăm thành phố
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phương thì tiếng trống hội, tiếng hò reo của
hết thẩy khán thính giả chen kín bốn xung
quanh ao, lại “rồ’’ lên vỗ tay tán thưởng,
tạo nên không khí vui tươi phấn khởi náo
nhiệt lạ thường. Vậy nếu ai đã có dịp một
lần đến xem lễ hội Cầu Bùn làng Vân, xã
Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang chắc
hẳn thật ấn tượng, độc đáo và chẳng thể
nào quên.

cái chuyện nó cho là vặt vãnh kia đã làm
cho mình vĩnh viễn phải ôm mối tình đơn
phương với Vi thuở ấy. Nhưng nặng nề hơn
là đã biến Vi thành một người đàn bà cô đơn
đến suốt cuộc đời.
Giọng Hoàng hơi gằn:
- Cậu có biết bây giờ Vi thế nào không?
- Sau cái đêm hôm ấy, không còn gặp lại
nữa. Chả rõ tình hình ra sao.
Hoàng khẽ thở dài:
- Học xong cấp ba, Vi đi thanh niên xung
phong. Bị thương hai lần, vậy mà khi giải
ngũ không hề có một chính sách đãi ngộ
nào. Đầu năm nay gặp lại, mình đã phải cố
sức lên huyện, xuống tỉnh mới chạy nổi cho
Vi một suất thương binh. Bây giờ thì cuộc
sống của Vi cũng đỡ hơn rồi.
Hưng nhăn trán:

- Vậy còn chồng con cô ấy đâu mà cậu phải…?
Cậu ta đúng là không hiểu thế nào là cuộc
đời của một nữ thanh niên xung phong quá
lứa nhỡ thì, lại hai lần thương tích nặng như
Vi. Hoàng định trả lời cay đắng “chồng Vi
đã chết từ cái đêm cậu hôn cô ấy dưới gốc
gạo này rồi” nhưng kìm lại được. Hoàng
nghĩ, dù sao thì tất cả đã quá muộn rồi, mọi
trách oán đã trở thành vô nghĩa.
Hoàng mở cặp, lấy cuốn tiểu thuyết ghi
tặng Hưng rồi xin phép có việc phải trở lại
văn phòng nhà trường.
Hưng nhìn theo Hoàng, sực nhớ mình
chưa hỏi vì sao Hoàng lại có thể trở thành
một nhà văn.
Hưng lắc lắc đầu, vội vã rời sân trường.
Cây gạo già khắc khoải trút những bông hoa
cuối mùa bầm đỏ.

động tạo mọi điều kiện cần thiết để vận
dụng có hiệu quả phương châm xã hội hóa,
“Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Nhân
dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhân lên sức
mạnh tổng hợp to lớn thực hiện thắng lợi
các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và
nhân văn đã đề ra trong “Đề án phát triển
Làng hoa Hà Đông, Phường 8, thành phố
Đà Lạt đến năm 2020, định hướng đến
năm 2025”.
Muốn được như thế, cần phải đặc biệt
quan tâm đến nhân tố “con người” và “tổ
chức cơ sở”. Trong đó cần tập trung khẩn
trương làm tốt hơn nữa công tác kiện toàn
hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai
trò gương mẫu, nòng cốt của đội ngũ cán

bộ, đảng viên, vận động quần chúng của cả
Làng hoa Hà Đông đoàn kết chặt chẽ vì sự
nghiệp chung. Thực sự coi Đề án phát triển
Làng hoa Hà Đông bền vững là “của Nhân
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân…”. Trước
mắt là tham gia được nhiều ý kiến thiết thực
và đóng góp nhân tài vật lực để hoàn thành
tốt một số nội dung cần khảo sát để xây
dựng quy hoạch cụ thể, lập kế hoạch chi tiết
và thi công xong một số công trình trong
năm 2018 mở đầu thực hiện đề án… Coi đó
là những nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”
thành tâm hướng về kỷ niệm 80 năm thành
lập Ấp Hà Đông (3/5 Mậu Dần 1938 - 3/5
Mậu Tuất 2018) và chào mừng thành phố
Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển
(21/6/1893 - 21/6/2018).

T

Những pha tranh cầu quyết liệt.

thắng cuộc. Cuộc chơi được diễn ra từ
14h - 17h. Do sân chơi là nước bùn nhão,
nên làm quả cầu trở nên trơn trượt và rất
khó ôm, bắt. Do vậy quá trình giao tranh
- ôm, cướp được cầu càng trở nên khó
khăn, và làm cho quân cầu - người chơi
cầu ngã bẩn, bùn đất đầy người bắn tung
tóe. (xem ảnh)
Mỗi khi cầu được đưa vào lỗ của đối

Tỉnh Lâm Viên...
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... một phần lập ra thành phố Đà
Lạt, phần còn lại lập lại tỉnh Đồng Nai
Thượng, tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Tháng
8 năm 1922, khi Quyền Toàn quyền đề
nghị đặt lại Phan Rang thành cấp tỉnh,
viện Cơ Mật tâu trình lên, vua Khải
Định có phê chuẩn, trong đó có chi tiết
nhắc đến tỉnh Lâm Viên, Mộc bản sách
Khải Định chính yếu sơ tập, quyển 9,
mặt khắc 35, 36 có chép như sau: “Các
hạt địa phương gần đây đều do các quý
Toàn quyền quyết định đặt, khi thì đặt
làm đạo, làm tỉnh, khi thì đặt trở lại
thành tỉnh, vừa rối rắm phiền phức mà
chẳng thấy ích lợi gì cả. Dụ chỉ của triều
đình xưa nay là cái có quan hệ lớn đến
chính sự quốc gia, cứ sớm ban hành tối
lại sửa đổi, vừa không hợp thể thống mà
những đề nghị của quý toàn quyền còn
vượt quá ra ngoài phạm vi của chính
sách bảo hộ. Những điều khoản đề nghị
của quý Toàn quyền đề xuất, nếu là việc
quan trọng có can hệ tới chính sách
thuộc địa thì cũng còn phải nhận được
chỉ dụ cho phép của Quý Giám quốc
điện hạ rồi mới được thi hành, huống hồ
lại tự ý làm những việc thuộc đất bảo hộ.
Những việc họ tự ý làm, như chuyện đặt
lại Phan Rang làm tỉnh mà bảo là đã ghi
vào nghị định thì thiết tưởng cũng tựa
như là cưỡng ép, xem ra cũng giống như
việc tỉnh Lâm Viên vậy...”.
Trải qua bao thăng trầm của thời
cuộc, ngày 8 tháng 1 năm 1941, tỉnh
Lâm Viên được lập lại và tỉnh lỵ được
đặt tại Đà Lạt.
Có thể nói, việc triều Nguyễn cho
biên soạn, khắc in về tỉnh hạt Lâm Viên
trong các bộ chính sử lớn cho thấy vị trí
trọng yếu của vùng đất này khi xưa.

TRƯỜNG THI

heo truyền thuyết, hội vật Cầu Bùn
có từ thời Lý Bôn, Lý Bí đánh đuổi
quân Lương (thế kỷ thứ IV - V).
Lễ hội này gắn với sự tích, bốn anh em:
Trương Hống, Trương Hách, Trương
Lừng và Trương Lẫy, khi đi qua làng đã
chiến thắng lũ quỷ trong trận vật Cầu Bùn
ở đầm lầy. Kể từ đó đến nay hàng năm lũ
quỷ phải tham gia hội vật Cầu Bùn để góp
vui cho các vị thần làng. Luật chơi của
hội vật Cầu Bùn được tổ chức như sau: 16
thanh niên khỏe mạnh cởi trần, đóng khố,
được chia đều thành hai đội. Người tham
gia hội vật được gọi là quân cầu và gọi là
giáp trên và giáp dưới. Lễ hội Cầu Bùn
độc đáo này chỉ duy nhất ở làng Vân, xã
Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Hội
này được tổ chức 2 - 4 năm một lần vào
ngày 12, 13, 14 tháng 4 âm lịch của năm.
Lễ hội này sau nhiều năm thất truyền, mãi
cho đến năm 2002 người dân làng Vân
mới khôi phục lại.
Sau khi được làm lễ ở đình làng, quả
cầu làm bằng gỗ nặng chừng 20 kg, được
ban tổ chức giao cho 2 đội để chơi. Sân
chơi là cái ao trước đình làng rộng 14 m,
dài 28 m, lòng ao được tưới bùn lỏng.
Hai đầu của sân chơi có hai lỗ sâu chừng
80 cm, rộng 60 cm, mỗi lỗ có 1 người
giữ gôn. Luật chơi là mỗi đội có 8 người
tranh cướp để đưa được cầu vào lỗ của
đối phương. Nếu bên nào có tỉ số đưa
cầu vào lỗ nhiều hơn thì bên đó là người

THỨ BẢY 9 - 6 - 2018

TIẾP TRANG 5

học. Nhà cậu khá giả nên ít tìm hiểu xung
quanh. Còn với tớ, đó là những năm tháng
khổ đau và đầy nước mắt.
Hoàng nhìn vào mắt Hưng, như để dò tìm
điều gì sâu xa trong ký ức. Một lát, Hoàng
nói khẽ:
- Cậu còn nhớ chuyện gì dưới gốc gạo cổ
thụ này không?
- Chuyện gì?
- Vậy là cậu quên thật. Cậu còn nhớ vào
cái đêm chia tay cuối cấp, cậu và Vi đã hôn
nhau ngay dưới gốc gạo này không?
Mặt Hưng hơi ngẩn ra. Một lúc khá lâu
dường như Hưng mới nhớ lại chuyện cũ:
- Ờ… nhớ… nhớ... Nhưng cậu nhắc đến
cái chuyện vặt vãnh ấy làm gì?
“Vặt vãnh ư?”- Hoàng chợt thấy lòng
đau như dao cắt. Chẳng lẽ nó không biết

TIẾP TRANG 4

Festival Hoa Đà Lạt giàu đẹp, văn minh,
thân thiện.
Tuy đang còn không ít khó khăn, hạn
chế, bất cập trên bước đường xây dựng,
nhưng đây là một thời cơ lớn, vận hội mới
để tổ chức động viên cán bộ và bà con
Làng hoa Hà Đông cùng nhau tăng cường
đoàn kết, phối hợp đồng bộ, mạnh dạn đổi
mới nếp nghĩ cách làm, để quyết tâm biến
“Ý Đảng hợp lòng Dân” thành hành động
tự giác, đạt hiệu quả cụ thể, thiết thực, toàn
diện, vững chắc!
Nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng
động, sáng tạo, không trông chờ ỷ lại,
mạnh dạn phát huy các ưu điểm, thành tựu,
kinh nghiệm quý báu được kế thừa từ thời
tiền nhân lập ấp, đồng thời tranh thủ chủ
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THỂ THAO

World Cup 2018 đang cận kề
Trong tuần đến, ngày 14/6,
Vòng chung kết Giải bóng đá vô
địch thế giới - World Cup 2018
sẽ bắt đầu tại Nga và kéo dài
đến 15/7. Trong vòng 1 tháng
này, người hâm mộ túc cầu trên
khắp thế giới sẽ có dịp “ăn cùng
bóng đá, ngủ cùng bóng đá”.
VIẾT TRỌNG

38 triệu USD tiền
thưởng cho đội vô địch
Đây là lần thứ 21 Liên đoàn
Bóng đá thế giới (International
Federation of Association
Football - FIFA) tổ chức giải
bóng đá thế giới và đây cũng là
lần đầu tiên nước Nga đăng cai
giải đấu tầm cỡ thế giới này.
Để được chọn đăng cai, Nga
đã phải vượt qua các vòng bỏ
phiếu đầy gắt gao, trong đó ở
vòng cuối Nga đã vượt qua 2
“liên doanh” (gồm 2 nước liên
kết để đăng cai) là Tây Ban Nha
- Bồ Đào Nha và Bỉ - Hà Lan
với số phiếu vượt trội.
Để có mặt tại giải World Cup
2018 lần này, đội tuyển các quốc
gia, trừ đội tuyển chủ nhà Nga,
đã phải vượt qua vòng loại, bắt
đầu từ đầu năm 2015 đến tháng
11/ 2017.
Những đội tuyển quốc gia vượt
qua vòng loại này đã được xác
định sau đó: châu Á gồm 5 đội:
Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Ả Rập Saudi và Iran; châu Phi
5 đội: Ai Cập, Marốc, Nigeria,
Senegal, Tunisia và Nigeria; Nam
Mỹ 5 đội gồm: Brazil, Argentina,
Colombia, Peru và Uruguay;
khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và
Caribe gồm 3 đội: Costa Rica,
Mexico và Panama; nhiều nhất
là khu vực châu Âu với 14 đội
gồm: Anh, Bỉ, Croatia, Pháp,
Đức, Đan Mạch, Iceland, Serbia,
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy
Sĩ, Bồ Đào Nha, Ba Lan và chủ
nhà Nga.
32 đội tuyển quốc gia trên đã
được bốc thăm chia làm 8 bảng,
mỗi bảng 4 đội. Bảng A gồm:
chủ nhà Nga và các đội Ả Rập
Saudi, Ai Cập, Uruguay; Bảng B
gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,
Marốc và Iran; Bảng C: Pháp,
Australia, Peru và Đan Mạch;
Bảng D: Argentina, Iceland,
Croatia và Nigeria.
Bảng E gồm 4 đội: Brazil,
Thụy Sỹ, Costa Rica và Serbia;
Bảng F gồm: Đức, Mexico, Thụy
Điển và Hàn Quốc; Bảng G gồm:
Bỉ, Panama, Tunisia và Anh;
Bảng H gồm: Ba Lan, Sénegal,
Colombia và Nhật Bản.
Cho đến thời điểm này, hầu hết
các đội bóng có mặt tại giải lần
này đều đã sẵn sàng cho ngày
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hội bóng đá cấp hành tinh này.
Các đội đã đưa ra danh sách các
cầu thủ dự giải của mình, tổ chức
các trận giao hữu các đội tuyển
quốc gia với nhau để rà soát đội
hình lần cuối trước khi đến Nga
làm quen với điều kiện thi đấu
tại đây.
Trước đó, trong tháng 10/2017,
FIFA đã công bố mức thưởng
cho các đội dự giải lần này. Tùy
theo thành tích thi đấu mỗi đội
sẽ nhận được một mức thưởng
tương ứng. Chỉ cần có mặt tại
vòng bảng, mỗi đội sẽ nhận được
8 triệu USD, khi vào các vòng
trong mức thưởng sẽ cao hơn,
chẳng hạn từ hạng 9-16 nhận
được 12 triệu USD, từ hạng 5 - 8
nhận được 16 triệu USD, xếp
hạng 4 nhận được 22 triệu USD;
hạng 3 nhận được 24 triệu USD,
thua trong trận chung kết được
thưởng 28 triệu USD, còn đội
thắng chung kết giành được 38
triệu USD. Tổng số tiền thưởng
tại giải là 400 triệu USD.
Theo lịch công bố, trận khai
mạc sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tại
sân vận động Luzhniki ở thủ đô
Moscow giữa chủ nhà Nga và
Arập Saudi.

Đắt nhất trong lịch sử
World Cup
Ngay sau khi giành được quyền
đăng cai, Nga đã bắt tay ngay
vào chuẩn bị cho World Cup đầu
tiên tại nước mình.
Một kế hoạch đầy tham vọng
được nước này đặt ra: chi một
số tiền rất lớn để sửa sang lại
rất nhiều sân vận động tại nhiều
thành phố trong nước. Số tiền
này cùng số thành phố được đầu
tư sau đó có rút lại, nhưng một
tính toán gần đây cho biết Nga
đã chi đến 14 tỷ USD cho World
Cup 2018, nhiều hơn 2 tỷ USD

so với World Cup tại Brazil và
gấp 3 lần so với Nam Phi đăng
cai trước đó. Có thể nói rằng
đây là một World Cup vào hàng
đắt nhất trong lịch sử từ trước
đến nay.
Tổng cộng Nga đến nay đã
cho tiến hành xây mới hoặc sửa
lại 12 sân vận động, 13 khu tập
luyện tại 11 thành phố - nơi diễn
ra các trận đấu và các điểm đóng
quân của các đội tuyển tham dự
giải. Cùng đó Nga đã cho cải tạo,
xây dựng mới, hiện đại hóa rất
nhiều cơ sở hạ tầng giao thông
như sân bay, nhà ga, đường cao

tốc, đường tàu điện ngầm… để
nối kết các thành phố với nhau,
nâng công suất hoạt động của
nhiều sân bay quốc tế.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
Liên bang Nga tại Việt Nam
Vnukov Konstantin, trong một
cuộc trả lời phỏng vấn báo chí
Việt Nam gần đây đã cho rằng
việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng này
không chỉ là bước tích cực chuẩn
bị cho World Cup 2018 diễn ra
tốt đẹp trên đất Nga mà còn là
một cú hích lớn về kinh tế cho
đất nước này. Sự chuẩn bị cho
World Cup 2018 đã tạo ra việc

làm cho hàng triệu người Nga,
những cơ sở thể thao, hạ tầng
giao thông này góp phần không
nhỏ nâng cao chất lượng và mức
sống người dân tại các thành phố
Nga hiện nay.
World Cup theo ông, cũng
chính là một cơ hội lớn để nước
Nga quảng bá hình ảnh đất nước
con người, văn hóa, ẩm thực…
của mình ra với thế giới. Dự kiến
nước này sẽ chào đón khoảng 1
triệu lượt du khách quốc tế đến
đây trong dịp này.
Đại sứ Vnukov Konstantin
cũng cho rằng, World Cup còn
là dịp để nước này thúc đẩy môn
bóng đá phát triển mạnh hơn tại
đây, đặc biệt là trong giới trẻ.
Bên cạnh khúc côn cầu trong
mùa đông, nước này đang hướng
đến việc đưa bóng đá thành một
chọn lựa hàng đầu cho nhiều
người trong mùa hè.
Nga cũng đang muốn phát triển
mạnh các CLB bóng đá trong nước
mình theo mô hình chuyên nghiệp
của nhiều nước châu Âu có nền
bóng đá mạnh hiện nay. Chính vì
vậy, trước nỗi lo rằng những sân
vận động xây dựng hiện đại và tốn
kém này có thể không sử dụng hết
công suất, bỏ hoang phí như đã
có trường hợp ở Brazil, chính phủ
nước này đã đưa ra kế hoạch nhằm
chuyển giao các sân vận động này
cho các CLB sử dụng hoặc đầu tư
thêm kinh phí để chuyển đổi thành
các sân đa năng có thể phục vụ
rộng rãi cho mọi người dân đến
đây tập luyện thể thao trong cả
mùa đông lẫn mùa hè.
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